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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0701450-24.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 NERI PECCIN

ADVOGADO(A):

 FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITÃO- OAB/MT 13.592

Vistos, etc.

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

PECCIN em benefício de DÉBORA REJANE BECKER PECCIN, em relação à 

Guia de nº 51148.901.04.2017-0 recolhida de forma indevida.

 Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 

51148.901.04.2017-0 arrecadada no valor de R$ 2.088,34 (dois mil oitenta 

e oito reais e trinta e quatro centavos.).

Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e Arrecadação 

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

restituição e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

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

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014639 Nr: 29585-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMCS, LUDMILLA MONTES CLAROS SILVA SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN AIRLINES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA CAMPOS GUEDES 

OURIVES - OAB:7917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616

 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$ 

605,28 (seiscentos e cinco 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$ 

228,43(duzentos e vinte 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70794 Nr: 7127-25.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR ALVES QUEIROZ, MARIA INES DA 

FROTA PORTO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13260/MT, PEDRO PAULO DE FARIA - OAB:4.666, 

PEDRO PAULO DE FARIA - OAB:4666

 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$ 

286,60 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77725 Nr: 8518-78.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO CORAÇÃO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romes Nunes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

264,60 (duzentos e sessenta e quatro reais e 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.: 1047016 Nr: 44892-63.2015.811.0041

 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: ALESSANDRA CRISTINA GRIBLER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

528,60 (quinhentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 151,75(cento e 

cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957512 Nr: 3808-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL LUCENA GAUNA DE ALMEIDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 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$ 

722,30 (setecentos e vinte e dois reais e trinta centavos), a que foi 

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

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

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

345,45(trezentos e quarenta e cinco reais quarenta e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 970612 Nr: 9600-17.2015.811.0041

 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: GUALTER DE SÁ 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: 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$ 

528,08 (quinhentos e vinte e oito reais e oito centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 151,23(cento e 

cinquenta e um reais e vinte 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.: 959767 Nr: 4692-14.2015.811.0041

 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: MARINEIDE ALVES FERREIRA ANTUNES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11439

 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$ 

722,30 (setecentos e vinte e dois reais e trinta centavos), a que foi 

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

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

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

345,45(trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998292 Nr: 22745-43.2015.811.0041

 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: OZIEL DE SOUZA, ELISEU DE SOUZA, LEONARDO DE 

SOUZA

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

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

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

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

532,56 (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$ 155,71(cento e 

cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59993 Nr: 11985-94.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYONÍSIO CORRÊA PORTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Biolchi - OAB:3.536/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$ 

133,70 (cento e trinta e três reais e setenta centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128392 Nr: 22338-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BARBOSA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA LANNES PAULA SOUZA 

- OAB:4523

 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$ 

741,32 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 
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separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

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

364,47(trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta 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.: 769216 Nr: 22165-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZENIL MARIA BOA MORTE DE CAMPOS

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

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

OAB:12.743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

 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$ 

1.874,58 (um mil e oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$937,29(novecentos e trinta e 

sete reais e vinte e nove centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$937,29(novecentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003555 Nr: 24953-97.2015.811.0041

 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: LUCIANO DOS REIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 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$ 

743,17 (setecentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), a que 

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

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

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

366,32(trezentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983292 Nr: 15519-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYK SUELDO ROSA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

533,67 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), a 

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

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

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

156,82(cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986852 Nr: 17093-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANEY MORAES DO CARMO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - 

OAB:, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 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$ 

713,26 (setecentos e treze reais e vinte e seis centavos), a que foi 

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

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

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

336,41(trezentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983663 Nr: 15654-96.2015.811.0041

 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: JONNI ALMEIDA DA CRUZ

 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$ 

691,88 (seiscentos e noventa e um reais e oitenta 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$ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 6 de 337



315,03(trezentos e quinze reais 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.: 983665 Nr: 15656-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

691,88 (seiscentos e noventa e um reais e oitenta 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$ 

315,03(trezentos e quinze reais 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.: 986846 Nr: 17087-38.2015.811.0041

 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: CLEITON COSME CANDIDO MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

713,26 (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$ 336,41(trezentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067193 Nr: 54140-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

526,67 (quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), a 

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

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

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

149,82(cento e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 958370 Nr: 4145-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONILTO APARECIDO FERREIRA

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

SEGURO DPVAT

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS 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$ 

722,30 (setecentos e vinte e dois reais e trinta centavos), a que foi 

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

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

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

345,45(trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780274 Nr: 33810-40.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIBE NETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15.606

 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$ 

564,95 (quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 188,10(cento e oitenta e oito reais e dez centavos), para fins 

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

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

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 
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preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956949 Nr: 3543-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIVAN FRANCISCO DUARTE

 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 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$ 

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.: 1097547 Nr: 9495-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15005-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 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$ 

519,78 (quinhentos e dezenove reais setenta e oito centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 142,93(cento e 

quarenta e dois reais e noventa e três centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963671 Nr: 6366-27.2015.811.0041

 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: GILVAN RODRIGUES DE SOUZA

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

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

OAB:OAB/MT 17.255

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

SILVA - OAB: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$ 

537,88(quinhentos e trinta e sete reais e oitenta 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$ 161,03(cento e 

sessenta e um reais 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.: 1021750 Nr: 32811-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

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

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

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

564,99 (quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa 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$ 188,14(cento e oitenta e oito reais e quartorze 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.: 964609 Nr: 6777-70.2015.811.0041

 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: ARIANA DE ARRUDA BOTELHO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 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$ 

700,35 (setecentos reais e trinta e cinco centavos), a que foi condenado 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 323,50(trezentos e 

vinte e três reais e cinquenta 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 
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guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957139 Nr: 3626-96.2015.811.0041

 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: JOEL FERNANDES DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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$ 

705,14 (setecentos e cinco reais e quatorze centavos), a que foi 

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

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

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

328,29(trezentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162653 Nr: 37029-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA CHOMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

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

OAB:OAB/MT 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 961290 Nr: 5358-15.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇAO SINDICAL DO SERVIDORES PUBLICOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150586 Nr: 31979-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VC, FDSC, MEDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDS

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

OAB:12.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

151,53 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), a que 

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

separada, sendo R$113,06(cento e treze reais e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 38,47(trinta e oito reais e quarenta 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.: 982316 Nr: 15091-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO VIEIRA DO CARMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

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

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

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

1.393,94 (um mil e trezentos e noventa e três reais e noventa e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$696,97(seiscentos e noventa e 

seis reais e noventa e sete centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$696,97(seiscentos e noventa e seis reais e noventa 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.: 965192 Nr: 7023-66.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A.

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

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

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

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

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

7.117,78 (sete mil e cento e dezessete reais e setenta e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$3.578,52(três mil e quinhentos e setenta e oito 

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

R$ 3.539,26(três mil e quinhentos e trinta e nove reais e vinte 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.: 802798 Nr: 9260-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAVR, ROSIMAR SOARES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. DE F. CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

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

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

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

903,24 (novecentos e três reais e vinte e quatro centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$451,62(quatrocentos e cinquenta e um reais e 

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

451,62(quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta 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.: 967225 Nr: 7905-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CÍCERO DOMINGOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16.216/O

 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$ 

1.183,28 (um mil e cento e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$591,64(quinhentos e noventa e um reais e 

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

591,64(quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810390 Nr: 16885-32.2013.811.0041

 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: AILTON GRAF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MS 13.116

 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$ 

1.330,10 (um mil e trezentos e trinta reais e dez centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$665,05(seiscentos e sessenta e cinco reais e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$665,05(seiscentos e 

sessenta e cinco reais e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087565 Nr: 4981-10.2016.811.0041

 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: NOELI VANESSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 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$ 

1.287,18 (um mil e duzentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$643,59(seiscentos e quarenta e três reais e 

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

643,59(seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759756 Nr: 12080-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: REGIANE MARIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE DA SILVA MOURA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAN - OAB:5933-B/MT, HAMILTON BENEDITO FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:18.549-E/MT, UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:000-C

 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$ 

1.426,10 (um mil e quatrocentos e vinte e seis reais e dez centavos), a 

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

forma separada, sendo R$713,05(setecentos e treze reais e cinco 

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

R$713,05(setecentos e treze reais e cinco centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052068 Nr: 47437-09.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOVANE DOS SANTOS DIDONE, NILZA DOS SANTOS 

DIDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIGREISO REIS LINO - 

OAB:16750

 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$ 

712,35 (setecentos e doze reais e trinta e cinco centavos), a que foi 

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

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

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

335,50(trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta 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.: 998805 Nr: 22950-72.2015.811.0041

 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: JESSIKA FERNANDA CASTRO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS. - OAB:13.431-B

 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$ 

1.388,26 (um mil e trezentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), 

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

forma separada, sendo R$694,13(seiscentos e noventa e quatro reais e 

treze centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$694,13(seiscentos e noventa e quatro 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1137652 Nr: 26400-86.2016.811.0041

 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 SERGIO RIBEIRO DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a Administradora Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 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 - 

OAB:5.925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYDIO HONORIO SANTOS - 

OAB:2188/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 Compulsando os autos, verifiquei que na data em que o administrador 

judicial solicitou vista dos autos, o volume inicial destes se encontrava 

extraviado, situação permanente até a presente data. Portanto, intimo o 

ADMINISTRADOR JUDCIAL para que manifeste nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 451424 Nr: 23710-94.2010.811.0041

 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: ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES, MASSA FALIDA DE CONSPAVI CONSTRUÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONSPAVI CONSTRUÇÃO 

E PARTICIPAÇÃO LTDA, ABRAHÃO LEITE UCHOA, CONSPAVI 

CONSTRUÇAO E PARTICIPAÇAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5932, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT, MARDEN 
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E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT 4.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, HUMBERTO SOUZA PINHEIRO DE 

AZEVEDO - OAB:97529 , LUDOVICO ANTONIO MERGHI - OAB:905-A, 

MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT

 Vistos.

Falência de Conspavi Construção e Participações Ltda.

1. Defiro o pedido de vistas dos autos de fl. 1.948, pelo prazo de 05 dias, 

devendo a Secretaria oficiar ao Ministério Público Federal acerca desta 

decisão, bem como para providenciar carga dos autos.

2. Quanto ao ofício de fl. 1.964, deverá a Secretaria respondê-lo à 6ª Vara 

do Trabalho de Cuiabá/MT informando que as partes interessadas devem 

adotar o procedimento previsto para o recebimento dos seus créditos, 

seguindo as balizas do art. 7º e seguintes da Lei n. 11.101/2005, não 

bastando a simples indicação do respectivo valor nestes autos.

3. Deverá a administradora judicial, em 05 dias, se manifestar acerca do 

petitório de fls. 1.949/1.951.

4. Defiro os pedidos de fls. 1.955 e 1.957, devendo a Secretaria promover 

as anotações necessárias.

5. Diante do noticiado pela administradora judicial, às fls. 1.958/1.968, 

intimem-se os falidos, pessoalmente, para, no prazo de 15 dias, 

constituírem novo patrono nos autos.

6. Expeça-se mandado de busca e apreensão dos bens constantes no 

extrato de fl. 1.853, que deverá ser cumprido na Rua Estevão de 

Mendonça, nº 1134, apto. 902, Quilombo, Cuiabá/MT, devendo, por ora, a 

administradora judicial permanecer como fiel depositária dos bens 

apreendidos.

7. Deverá a administradora judicial comprovar, em 05 dias, a publicação da 

relação nominal de credores na IOMAT, nos termos da decisão de fl. 

1.876.

8. Cientifique-se a administradora judicial acerca dos documentos de fls. 

1.971/1.985.

Após, vistas ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 798252 Nr: 4640-86.2013.811.0041

 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: DHEIVIDI ALVES DE JESUS, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, SAMUEL DORNEL CAMPOS BATISTA - OAB:14713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

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

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

procedo à intimação da Recuperanda para que se manifeste, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 890785 Nr: 23742-60.2014.811.0041

 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: SONIA DE FÁTIMA SOARES NERES, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:266539-SP, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial e a Recuperanda 

para se manifestarem nos presentes autos no prazo determinado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152811 Nr: 33013-25.2016.811.0041

 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: EURIPEDES DA SILVA BRITO, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA IRENE SANTOS 

CREMONESE - OAB:16419, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial e a Recuperanda 

para se manifestarem nos presentes autos no prazo determinado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 813268 Nr: 19745-06.2013.811.0041

 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: JOÃO BATISTA BORGES, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, CLEIMAR FERREIRA RIBEIRO - OAB:8033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

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

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

procedo à intimação da Recuperanda para que se manifeste, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819444 Nr: 25716-69.2013.811.0041

 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: BANCO BRADESCARD S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, BOM DIA 

COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS LTDA, MASSA FALIDA DE TRANSPORTADORA MODELO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Visto.

Ante a manifestação do administrador judicial às fls. 186/187, dê-se baixa 

e arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 877489 Nr: 15104-38.2014.811.0041

 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: MARIO CORRÊA MORAES, 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, VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 4682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT
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 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 das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1195800 Nr: 3254-79.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE PARANAITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ BARBOSA DE MOURA, 

ALICE MARIA MARQUES BARBOSA, NELSON MACHADO, CLEUMISSE 

MARQUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO RENÉ ARRAIS - 

OAB:PROM. JUST., RODRIGO FONSECA COSTA - OAB:PROM. 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO AMILCAR NEDEL - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 27/04/2017, às 14h, 

para a realização da audiência.

Atente-se que por se tratar de servidora pública, intimada através de 

superior hierárquico, ao cumprir a diligência de intimação da testemunha, o 

oficial de justiça deverá intimar o órgão, na pessoa de quem receber a 

intimação das testemunhas, no sentido de que não seja concedido 

afastamentos, férias ou colocação em ações de fiscalizações externas, 

para que a oitiva de cada qual ocorra na data ora aprazada.

Comunique-se a data ao juízo deprecante, inclusive para que se dê ciência 

às partes/procuradores.

Ciência ao douto representante do Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1195800 Nr: 3254-79.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE PARANAITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ BARBOSA DE MOURA, 

ALICE MARIA MARQUES BARBOSA, NELSON MACHADO, CLEUMISSE 

MARQUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO RENÉ ARRAIS - 

OAB:PROM. JUST., RODRIGO FONSECA COSTA - OAB:PROM. 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO AMILCAR NEDEL - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

 Ausente a testemunha Ausílio de Barros Bastos, e, de acordo com a 

certidão retro, não foi possível intimá-la para o ato porque não encontrado 

o endereço indicado na Carta.

Com a palavra, o douto Promotor de Justiça pede prazo de 15 dias para 

indicação do endereço correto da testemunha.

Defiro o pedido do Parquet pelo prazo assinalado, com a informação nos 

autos conclusos para designação de audiência.

Encaminhe-se cópia da presente ao juízo deprecante.

Às providências.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1252544 Nr: 21956-73.2017.811.0041

 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: EDIVÂNIA ALVES DA GAMA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - OAB:3611, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial e a Recuperanda 

para se manifestarem nos presentes autos no prazo determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258773 Nr: 23934-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LEO RIBEIRO JÚNIOR

 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. 13/18).

 II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por MARIO LEO RIBEIRO 

JÚNIOR, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1269633 Nr: 27544-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEÉ ROQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fl. 15).

 II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por JOSÉ ROQUE DE 

SOUSA, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 

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

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

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

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 80525 Nr: 9734-69.2000.811.0041

 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: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, Jocler Jeferson 

Procópio - OAB:19386-OAB/PR, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, LEANDRO A. FELMANN - OAB:35.415, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MONIQUE HELEN ANTONACCI - 

OAB:316885, NASSER RAJAB - OAB:111536/SP, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B, PAULO FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT, VALMIR ANTONIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.I – (...) RECEBO o Quadro Geral de Credores elaborado pela Síndica 

e protocolizado em 1º/2/2018 (fls. 38.677/38.736 - volume 178). (...) 

DETERMINO que seja expedido edital, contendo a relação de credores (art. 

7º, §2º, da Lei n.º 11.101/2005).Consigno que deverá constar no referido 

Edital que qualquer credor, o devedor ou seus sócios, ou o Ministério 

Público, têm o prazo de 10 (dez) dias úteis, para apresentarem em juízo 

impugnação contra a relação de credores da Síndica, nos termos do art. 

8º, da Lei 11.101/05.Confeccionado o Edital, INTIME-SE a SÍNDICA TRUST 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI para que, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, providencie a retirada e publicação do referido edital.II – (...). 

III – À vista do OFÍCIO encartado às fls. 38.123 (volume 176), (...), 

referente a crédito em favor da Massa Falida, DETERMINO que o Sr. 

Gestor Judiciário proceda à sua imediata resposta, devendo consignar as 

informações solicitadas e instruções para o depósito dos valores (...). IV – 

DEFIRO o pedido formulado pela Síndica (...) às fls. 38.125 (volume 176), 

para instauração de Incidente para a juntada dos demonstrativos de 

receitas e despesas da Massa Falida, bem como prestação de contas. (...) 

V – (...) DETERMINO a intimação da Síndica (..) para que, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, traga proposta de valores da pretendida contratação 

para apreciação pelo Juízo.VI – Quanto ao pedido de renovação do 

vínculo contratual com a empresa “LT Serviços Terceirizados e apoio a 

Edifícios Eireli ME”, (...) DETERMINO A INTIMAÇÃO DA SÍNDICA (...) para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, traga a minuta do Contrato de 

renovação do respectivo contrato por mais 06 (seis) meses, para que seja 

homologado pelo Juízo.VII – DEFIRO O PEDIDO formulado às fls. 

38.128/38.129, pela empresa G.C. De pelegrini &Bandeira Ltda – ME, na 

condição de terceira interessada, para realizar vistoria nas unidades da 

Massa Falida indicadas no pedido, (...).Intimem-se. Cumpra-se 

imediatamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 748826 Nr: 465-83.2012.811.0041

 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: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIDUS EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A

 Vistos.

Cuida-se de ação de falência, com fundamento no art. 94, I c/c art. 98 da 

Lei n. 11.101/05, proposta por Betunel Indústria e Comércio Ltda., em face 

de Solidus Empreendimentos e Construções Ltda. - EPP.

Durante o tramitar desta demanda, a ora Ré aforou em face da empresa 

aqui requerida, a apensa ação declaratória de inexistência de débito c/c 

anulação do título de crédito que respalda esta ação falencial, que já foi 

contestada, e cuja contestação já foi impugnada, a exemplo destes autos.

Assim, este é o momento de o Ministério Público pronunciar-se nesta ação 

de falência, e, querendo, na ação declaratória, por não mais subsistir 

razões para a suspensão da presente.

 Encaminhem-se ambos os processos ao Ministério Público, a fim de 

colher-se o judicioso parecer.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1009754 Nr: 27483-74.2015.811.0041

 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: MARIA LUZIA DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1047329 Nr: 45056-28.2015.811.0041

 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: JACY MAXIMINO DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, Sales Missio - OAB:8142-B

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

OAB:14606/MT, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1147790 Nr: 30745-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA ELLIS PALOMBO DE OLIVEIRA, FABIO HELENE 

LESSA

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 14 de 337



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERMIVAL JOSÉ FONTES - 

OAB:11.782/MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT

 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, EUCLIDES RIBEIRO S. 

JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABRINA ELY GOUVÊA F. JUNQUEIRA - 

OAB:6.638-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.: 1153047 Nr: 33094-71.2016.811.0041

 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: BECKER CONSULTORIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES EIRELI, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

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

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, MIRIANE SADDI BECKER - OAB:9997/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:4332-E

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a falida GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S/A (ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB 

6.565/MT e VAGNER SOARES SULAS OAB 4332-E), para se manifestar 

nos autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1195800 Nr: 3254-79.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE PARANAITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ BARBOSA DE MOURA, 

ALICE MARIA MARQUES BARBOSA, NELSON MACHADO, CLEUMISSE 

MARQUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO RENÉ ARRAIS - 

OAB:PROM. JUST., RODRIGO FONSECA COSTA - OAB:PROM. 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO AMILCAR NEDEL - 

OAB:3483/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 Carta Precatória cód. 1195800

Autor: Ministério Público de Paranatinga- MT

Réu: Espólio de José Barbosa de Moura e outra.

 Data e horário: 19 de outubro de 2017, 17h.

PRESENTES

Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães

DELIBERAÇÕES

Vistos em correição ordinária.

Ausente a representante do Ministério Público, a qual, conforme informado 

encontra-se em audiência em outra unidade judiciária deste Fórum.

Aberta a solenidade, verificou-se a ausência da testemunha Ausilia de 

Barros Bastos, e de acordo com certidão de fl. 47 à mesma não foi 

intimada porque o meirinho não localizou a rua indicada na carta para 

cumprimento do ato.

Dessa forma, concedo a douta Promotora de Justiça o prazo de 10 dias 

para apresentação nos autos do atual paradeiro da testemunha.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1031223 Nr: 37362-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, SAMIR HAMMOUD, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, 

BANCO DO BRASILS/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, GERDAU 

AÇOS LONGOS SA, CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO 

MÚLTIPLO S/A

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

MORAES - OAB:14485/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Rosangela Hetzel - 

OAB:8244, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, DARIEL 

ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, EDUARDO SILVA GATTI - 

OAB:234531, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, JORGE 

AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, Pablo Dotto - 

OAB:147434/SP, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Visto. [...] Considerando que os embargos de declaração opostos pela 

aludida instituição financeira visam obter efeitos infringentes, faz-se 

necessária a oitiva da recuperanda e do Ministério Público. Em atenção ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, deve ser oportunizado ao 

administrador judicial manifestar sobre as alegações do banco, tendo em 

vista ter o credor atribuído ao auxiliar do Juízo a prática de atos arbitrários 

na condução da assembleia geral de credores. DA MANIFESTAÇÃO DO 

CREDOR BANCO DO BRASIL S/A O credor, BANCO DO BRASIL S/A, por 

sua vez, embargou da decisão proferida às fls. 1056/1059 (volume 06), 

requerendo, ao final, o provimento dos embargos “com vistas à perfeita 

entrega da tutela jurisdicional reclamada, conferindo-se o efeito 

modificativo postulado” (fl. 1070). Tendo em conta o “efeito modificativo 

postulado” (fl. 1070) pelo banco, faz-se necessária a oitiva da 

recuperanda e do Ministério Público sobre os embargos ofertados. Face 

ao exposto, passo a fazer as seguintes deliberações: 1 - Intime-se a 

recuperanda para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar sobre os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ofertados pelos credores CCB BRASIL – 

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A e BANCO 

DO BRASIL S/A, respectivamente às fls. 998/999 (volume 05) e 1069/1070 

(volume 06). 1.1 – Com a manifestação da recuperanda, encaminhem-se 

os autos ao Ministério Público para parecer sobre os aludidos embargos 

(fls. 998/999 – vol. 05 e 1069/1070 – vol. 06). 2 – Em atendimento ao 

Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, intime-se o administrador 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar sobre as 

alegações da credora CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK 

(BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A de prática de conduta arbitrária na 

condução da assembleia geral de credores. 3 – Cumpridas que sejam as 

determinações supra e decorridos os prazo fixados nesta decisão, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1274138 Nr: 29072-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

ALIMENTOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 29/36).

II- Trata-se de habilitação retardatária interposta por ARNO JUNG 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, por dependência aos autos da Falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA E OUTROS (Processo nº 

6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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 
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não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1254243 Nr: 22475-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

oriunda da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 2.000,00 (fl. 08/11), atualizado até 

18/09/2017, tendo sido decretada a falência em 22/10/2014.

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

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

a data da decretação da falência.

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

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

indeferimento.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1274136 Nr: 29071-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

MODELO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 28/34).

II- Trata-se de habilitação retardatária interposta por ARNO JUNG 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, por dependência aos autos da Falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA E OUTROS (Processo nº 

6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

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

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241768 Nr: 18633-60.2017.811.0041

 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: JANAINA FERNANDA DA CUNHA DIOGO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:16922-O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 16/19)

II- Trata-se de habilitação retardatária interposta por JANAINA FERNANDA 

DA CUNHA DIOGO, por dependência aos autos da Falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA E OUTROS (Processo nº 

6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

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

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1254244 Nr: 22476-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ GONÇALVES, PRISCILA MARIA DA 

SILVA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II- Determino, venha a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias 

autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito, nos 

termos do art. 9º, parágrafo único da lei 11.101/05, bem como o cálculo 

atualizado da dívida até a data da decretação da falência, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1201051 Nr: 4976-51.2017.811.0041

 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: JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

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

OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT
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 Visto.

JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENSERCON ENGENHARIA 

LTDA (Processo nº 59123-32.2014.811.0041 – Código 947963), todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 20, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 20, foi 

efetivada via DJE nº 10021, publicado em 19/05/2017.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de regularizar sua representação 

processual, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, com 

fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1052382 Nr: 47583-50.2015.811.0041

 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: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRSISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SERRANO CAVASSANI 

- OAB:196162, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCELO TESHEINER CAVASSANI - OAB:71318/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7187/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.: 994233 Nr: 20641-78.2015.811.0041

 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: LEANDRO SOARES DIAS, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS OAB 16694, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA. - ME

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

MENDES - OAB:8361/MT, IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024

 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.: 850802 Nr: 53823-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

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

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

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

SILVA - OAB:6.565-MT, ARNO JUNG - OAB:

 Visto.

Considerando que o RECURSO DE APELAÇÃO de fls. 428/462, 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 890251 Nr: 23369-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR RODOLFO DA SILVA ALBUQUERQUE, DECIO 

JOSE TESSARO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 813279 Nr: 19756-35.2013.811.0041

 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: M.M. DE LIMA & CAMPELO LTDA, MILTON VIZINI 

CORRÊA JÚNIOR, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DA SILVA GODINHO - 

OAB:15.230-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 781863 Nr: 35482-83.2012.811.0041

 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: FABIO RUMACHELLA DOS SANTOS, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6525 

MT, MARCOS RIBERTO VOLPATO - OAB:29669/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o habilitante para se 
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manifestar nos autos no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 787773 Nr: 41702-97.2012.811.0041

 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: EGIDIO MARQUES DA GUIA, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR

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

LTDA

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

OAB:3287/MT, MAURICIO SALES F. DE MORAES - OAB:0AB/MT 14.826, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT, TONY VITOR 

SANTOS SOUZA - OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, 

VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 OAB/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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1041993 Nr: 42532-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA DROGA CHICK LTDA, DROGASARAH 

MEDICAMENTOS LTDA EPP, MAXMED MEDICAMENTO E PERFUMARIA 

LTDA EPP, CHICK PRIME DROGARIA LTDA EPP, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA, C.H.K DROGARIA LTDA -ME, DJ DROGARIA LTDA -ME, GRUPO 

DROGA CHICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:MT 19.198, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 781861 Nr: 35480-16.2012.811.0041

 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: ANDERSON DE MORAIS SANTANA, MILTON VIZINI 

CORRÊA JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, FELIPE A. STUKER - OAB:15536-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002965-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002965-95.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a parte autora não é beneficiária da gratuidade da justiça, intime-se-a 

para que, em 15 dias, demonstre nos autos o recolhimento das custas de 

distribuição da presente impugnação (item 02 da tabela “B” do Provimento 

n° 41/2013-CGJ). No mesmo prazo, deverá colacionar cópia das cédulas 

de  c réd i to  bancár io  n º  00331684300000000680  e  n º 

1684000001210300151. Decorrido o prazo assinalado, venham os autos 

conclusos. Às providências. Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1035043-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MATOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLIETE MIRANDA DIAS (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Pela MMa Juíza foi proferida a 

seguinte decisão na audiência de justificação realizada em 31 de janeiro 

do corrente ano: “Vistos. 1- Considerando que a d. Defensora que atua 

perante este juízo encontra-se de férias ate o dia 06/02/2018 conforme 

oficiado, designo nova audiência para o dia 16/02/2018 às 13h30min. 2- 

As testemunhas saem intimadas. 3 - Nomeio a d.defensora para a defesa 

da ré, intime-se para o ato".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 732244 Nr: 28412-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTA - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 

AGRARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:14566, JOSE ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3.432, LUCIANO 

SALLES CHIAPPA - OAB:11883-B, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios apresentado pela Polícia Militar, às fls. 410/411; 413 e 414, 

informando que a ordem será cumprida nos dias 06 e 07 de fevereiro de 

2018, entendo que estão solucionados os pedidos formulados pela parte 

autora.

Aguarde-se portanto, o cumprimento da decisão.

Após, intime-se a parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 357849 Nr: 28299-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA SÃO SEBASTIÃO DO ARAGUAIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA, 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA RICA, 

CARTEJANE BEZERRA FERNANDES, LEANDRO COSTA E SILVA, ADKTO 

BATISTA, CILSOM BATISTA BENTO SOARES, JUCELINO GOMES DA 

SILVA, CARLOS ORMANO ALVES ALMEIDA, ISMAEL FERREIRA DE 

MATOS, JOSÉ MOREIRA BARROS, LEILA ALVES DE MATOS, ELINA 

ALVES DE MATOS, JOÃO DE S. MACAHDO E OUTROS, NEURIVAN 

SOUZA PEREIRA, JOSÉ DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857/O, JOEL 
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FERREIRA VITORINO - OAB:14327-A/MT, LUIZ EDUARDO DE IPANEMA 

MOREIRA - OAB:54.500/RJ, MARIANA LEAL DA SILVA - OAB:16973, 

MAUROZAN CARDOSO SILVA - OAB:18.725 OAB/MT, RUBEM 

ROBERTO RIBEIRO - OAB:22.670/RJ, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

GALENO CHAVES DA COSTA - OAB:11902

 Vistos.

1. Expeça-se alvará para liberação do restante dos honorários periciais.

2. INTIMO as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 

1.424/1.622, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

3. Após, remeta-se ao Ministério Público para ofertar o seu parecer.

4. Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 338960 Nr: 9841-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FERREIRA ALBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES LEAL, OLINTO DAS DORES 

MAGALHÃES, EDESIO FERREIRA DO ESPIRITO SANTOS, FRANCISCO 

MESSIAS LUCAS, VALTER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3.237-B

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

conforme CERTIDÃO de fls. 494/495, cujo ato imcompleto foi AUTO DE 

CONSTATAÇÃO, NO ENSEJO INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

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

pendencia, novas diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo 

Gestor Judiciário independentemente de novo impulso Judicial, desde que 

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

1232, CNGC). Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 797330 Nr: 3704-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, 

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES MACHAGUAÇU, ESTADO DE 

MATO GROSSO, ASSENTAMENTO RECANTO DA SERIEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561/MT, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - OAB:6.945/MT, LUCAS 

SCHWINDEN DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do item 1.2 da decisão de fls. 

338/339, INTIMO o advogado, Dr. Rômulo Nogueira de Arruda, OAB/MT n. 

7.693, para no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação 

processual do ASSENTAMENTO RECANTO DA SERIEMA, com a juntada do 

ato constitutivo e/ou ata de assembleia, relação de associados, bem como 

instrumento de mandato. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1278165 Nr: 1284-10.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO PEREGRINO MORALES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MONTEIRO FERREIRA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

peças necessárias.

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1229106 Nr: 14504-12.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO MACHADO DA SILVEIRA, LUCIANI 

MACHADO DA SILVEIRA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADEMILSO BODALOTTI, CLÓVIS ANTONIO 

CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIO COELHO - OAB:30.236-RJ, 

MARCELO COELHO - OAB:91093/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Designo audiência de instrução para o dia 16/04/2018, às 16h30min.

2. Comunique-se ao juízo deprecado da data designada.

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

peças necessárias.

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1123730 Nr: 20341-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR PEDRO STRAPASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRANTES DA COMISSÃO PASTORAL DA 

TERRA, ROSELY APARECIDA DA SILVA SACHET, MARIUZA FERNANDES 

RAIMUNDO, Réus Inominados Citados por Edital, LUCIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15.331/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, SABRINA LIMA DERKOSKI - OAB:18337

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente, a parte autora para comprovar a publicação dos 

editais de citação, no prazo de 5 dias sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 487, III do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 419393 Nr: 5761-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM RONI BUBANS, DÓRIS BUBANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCILIO DE ASSIS BORANGA ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17208/GO, WAGNER LUCAS FERREIRA SILVA - 

OAB:27.627/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6456-A

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente e determino a expedição 

de certidão, nos moldes do artigo 828 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 353164 Nr: 23584-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMEHL - AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DUARTE RODRIQUES, ANTONIO 

OLIMPIO DE SOUZA, CARLOS ROBERTO AREARI, CLODOALDO ELIAS, 

EDIGAR RIBEIRO DE MORAES, ELIANE APARECIDA RODRIGUES DA 
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SILVA, ERALDO FERNANDES DIAS, GENIR VILASBOA DE RITA, GERALDA 

DIONISIA DA CUNHA, HELIO LAERCIO KUTSCHENKO, IVANIL NUNES DA 

SILVA, JAIR ELIAS, JOAO BATISTA DA SILVA, JOAO CARLOS 

LAURINDO, JOÃO DE SOUZA OLIVEIRA, JOÃO SEBASTIÃO MENDES, 

JORGE GONÇALVES DA SILVA, JOSE ANTONIO DOS REIS VALLE, JOSÉ 

CARLOS DE AZEVEDO, JOSÉ SOARES DA SILVA, LEONICE APARECIDA 

TALHRI, LIVERSINA RODRIGUES DA SILVA, LUDIMAR LUCIA DUARTE, 

LUIZ DA SILVA, MANOEL RITA, MARIA APARECIDA QUINTILIANO, MARIA 

DE FÁTIMA SOUZA, MARIA SANTOS DA SILVA, MARIA CRISTINA 

PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA PENHADA CUNHA CAMPOS, MARIA 

LUCIA FELIPE DA COSTA, MARILZA ALVES TEIXEIRA, MARILZA 

RODRIGUES DA SILVA, MIGUEL AQUINO, MIGUEL MARCELINO DE 

OLIVEIRA, MIRIAN DA SILVA DE BENS LIMA, NEIL SOLANO VILHALBA, 

PEDRO ERISTEU DE ALMEIDA, RAFAEL VILHALBA, RIVAER DAVILA 

TORRES, ROSE DE OLIVEIRA PAIM, VALDECI AQUINO CORREIA, VILSON 

QUINTILIANO, VITORIO FRANCISCO DOS SANTOS, ADELINO MARIANO 

DA SILVA, ADELSON FARIA CAMPOS, ADILSON FARIA CAMPOS, 

ADONIAS SIMÃO CAMPOS, ADRIANO FARIA CAMPOS, AIRTON 

GEREMIAS NASCMENTO, AMANDIO PIRES DE ANDRADE, AMAZILIA DE 

MATTOS LARA, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, ANTONIO DUTRA, 

ANTONIO BINO CORREIRA, ANTONIO PAIM CHIMENEZ., ANTONIO 

AUGUSTO DE SOUZA, ANTONIO FERNANDES DE PAULA, APARECIDA 

MELO DA SILVA, ARQUIMEDES LUIZ DAL MOLIN, CARLOS GOMES DE 

ALMEIDA, CARLOS ALBERTO FERREIRA, CESAR DELFINO VIANA, 

DOUGLAS MARQUES DA SILVA, DONIZETE APARECIDO DA SILVA, 

DIVINA NELE DA SILVA, ELIANE GONZALES ELIAS, ELIEZER PEREIRA DO 

NASCIMENTO, ELIZABETH BRUNO ANDRÉ, ELOIR TEIXEIRA LOPES, 

GERALDO TENORIO CAVALCANTI, GERSON JUSTINO DA SILVA, GILMAR 

DA CRUZ, GILDASIO ALVES MARTINS NAGATA, ILSON PIRES DE 

ANDRADE, JAIR VALÉRIO DO NASCIMENTO, JOAQUIM JOSÉ DOS 

SANTOS, JOEL LINO LOPES, JOEL PAIM CHIMENES, JOSIAS FERNANDES 

DA SILVA, JOÃO EVANGELISTA FERREIRA, JOÃO BINO CORREIRA, 

JORGE GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ FARIA CAMPOS, JOSÉ FERREIRA 

DA SILVA, JOÃO MIGUEL DA SILVA, JOSÉ IVAN PIRES DE ANDRADE, 

JOSÉ ROBERTO FERREIRA, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA, JOSÉ DE OLIVEIRA ARAUJO, JOSÉ RODRIGUES DA 

SILVA, JOSÉ LUIZ GARRIDO DOS SANTOS, JOSÉ ALVES DA CRUZ, 

JOVENIL VALÉRIO DO NASCIMENTO, JUVENAL CHIMENSES, LAZARO 

FERREIRA DE LIMA, LIONEL ALVES PEREIRA, LUCAS PIRES DE ANDRADE, 

LUIS ÉLVIO CHASSOT, LUZIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE 

FÁTIMA FELIPE DE FREITAS, MARIA SOUSA LIMA, MANOEL ANTONIO 

FERREIRA, MAURO VIEIRA DE SANTANA, MAURO FERREIRA, MESSIAS 

GONÇALVES LANA, MOISES BORDINHÃO, NELCI VITORIA SPOLTI, NELCI 

RODRIGUES DA FONSECA, NELCINO RODRIGUES DA FONSECA, NILDA 

ROCHA VIEIRA, OZEIAS DOS SANTOS CASTILHO, OTACILIO RODRIGUES 

NETO, PAULO TEODORO DA SILVA, PEDRO FERREIRA DE LIMA, 

RONALDO MENDES, SILVALINO MANOEL DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO 

AUGUSTO DE SOUZA, SEBASTIÃO RODRIGUES DE CASTRO, SEBASTIÃO 

CÂNDIDO DE PAULA, SEBASTIÃO MEDEIROS, SERAFIN BENTO DOS 

SANTOS, VALDEMILSON MANOEL DE OLIVEIRA, SUELI DA CRUZ 

PELLENZ, VALDIR RODRIGUES DA SILVA, VALDIVINO BERNADES 

FERREIRA, VALTER MARQUES DIAS, VANDELSINO CUSTODIO DA SILVA, 

VANILSON CUSTÓDIO DA SILVA, VICTOR GONÇALVES DA SILVA, 

WILANAGER DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO KUGLER VIEGAS - 

OAB:66.531/PR, MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14.039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

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

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pelos autores às fls. 2.552/2.553, formulado 

pela parte autora, para designação de audiência de instrução nesta vara 

especializada, visto que garantiu o comparecimento das testemunhas 

nesta comarca, juntando ainda declarações das testemunhas.

Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 29/05/2018, às 

16h30min, para oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora.

Intime-se as partes, a Defensoria Pública, e o Ministério Público para 

comparecimento ao ato processual, ante o caráter coletivo desta 

demanda.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 245563 Nr: 13551-34.2006.811.0041

 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: INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA 

CRUZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS ACAMPADOS DA GLEBA 

BOA SORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GOMES BRITO - 

OAB:12189/BA, JOEL QUINTELLA - OAB:9563/MT, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIS ALVES PONDÉ - 

OAB:13.830/MT, MARCOS AURELIO DA COSTA - OAB:14958/O-MT

 Vistos.

INTIMO as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 

1.330/1.378, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Após, remeta-se ao Ministério Público para ofertar o seu parecer.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 848633 Nr: 51955-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RUIZ GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233, DIEGO GOMES DA SILVA 

LESSI - OAB:15.159, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO 

CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, FABIANA SCORPIONI GONÇALVES - 

OAB:7.636/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, 

PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867, PAULO ROBERTO DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:17.265/MT

 Vistos.

1. À fl. 487, foi certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração.

2. Pretendendo o embargante efeitos modificativos na decisão, INTIMO os 

embargados nos termos do artigo 1.023, §2º do CPC, para que, no prazo 

5, caso queira, manifeste-se, quanto ao embargo de fls. 477/481.

3. Após, voltem-me conclusos para decisão dos Embargos de Declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 748731 Nr: 246-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AELTON JOSÉ FARIAS, FABIANA SILVA 

SANTOS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, CAREN NEVES DA SILVA - OAB:11909/MT, HELIO 

NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024/MT, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909, MAYNA 

DANTAS DE CARVALHO DANTAS - OAB:9052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 873, intime-se a parte exequente, para que 

manifeste-se no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 406923 Nr: 36782-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ OLAVO GIRALDES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ELDENIR DE RIBAMAR, DIRCEU DE 

MORAIS, SEBASTIÃO DE SOUZA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON POMPEU DE BARROS - 

OAB:3.551 OAB/MT, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7.397/MT, 

JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, JOSE CARLOS 

REZENDE - OAB:9.146/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2.492/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, 

ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que até o momento, o Ministério Público 

não ofertou parecer com relação à determinação de fl. 361, que 

determinou a sua manifestação com relação ao pedido de fl. 356.

Decido.

Remeta-se os autos ao Ministério Público para ofertar o seu parecer 

quanto ao pedido formulado por Rubens Azevedo da Silva, para figurar 

como assistente da parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 873979 Nr: 12614-43.2014.811.0041

 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: ESPÓLIO DE SILVANO DA SILVA BATISTA, MARIA 

CELIA VELLONI BATISTA, ESPÓLIO DE ITAMAR DA SILVA BATISTA, 

ELIANA FELIX BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Réus Inominados Citados por Edital, ANTONIO 

GOMES INACIO, INVASORES DA FAZENDA DRACENA, CARLOS ANTÔNIO 

SANTOS, MARILEI BRANDT, PAULINHO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14.698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - 

OAB:13870/MT, VANESSA CAROLINE NICOLAU - OAB:17456/O

 4.Designo audiência de instrução para o dia 19/06/2018 às 

14h30min.5.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

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

CPC, bem como INTIMO-AS para que, em 15 (quinze) dias, depositem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC, e determino que intime-se os citados por 

edital por meio de remessa dos autos à Defensoria Pública.6.RESSALTO 

que pela nova sistemática cabe aos d. patronos dos autores intimarem as 

suas testemunhas (ar t .  455 do CPC);À SECRETARIA 

determino:7.INTIME-SE, pessoalmente a autora e o representante dos réus 

para que compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos 

confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do Código de Processo 

Civil.8.INTIME-SE ainda, as testemunhas que eventualmente forem 

arroladas pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 455, §4º IV do 

CPC.9.Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 441416 Nr: 17909-03.2010.811.0041

 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: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, ROSANE TEIXEIRA 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SÉRGIO REIS DE BRITO, RAQUEL 

OLIVEIRA BRITO, EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, ARLETE BELJAK 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA 

- OAB:1578/MT, Vladimiro Amaral de Souza - OAB:MT/1578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:OAB/MT 9.563, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:13.975, 

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:13975

 Vistos.

1. Defiro o pedido formulado pela parte autora para intimação por edital, 

ante a dificuldade de encontrar o representante do polo passivo.

2. Decorrido o prazo do edital, intime-se a parte autora para dar 

seguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 462934 Nr: 31389-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETAMIL GONÇALVES DE QUEIROZ, DEIJA FERNANDES 

DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINTO DAS DORES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Ante a manifestação da Defensoria Pública à 343, remeta-se os autos à 

Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de apreciar o pedido de intimação 

pessoal do douto Defensor Público que atua perante a 2ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1005739 Nr: 25785-33.2015.811.0041

 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: GAYLUSSAC DANTAS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAYLUSSAC DANTAS ARAÚJO - 

OAB:6234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5089-B/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

 Vistos.

Não havendo questões urgentes a serem decididas neste feito, determino 

a suspensão do feito até que se aguarde a decisão a ser proferida no 

conflito de competência de numeração única 1008993-42.2017.8.11.0000.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 929014 Nr: 48733-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA SILVA SANTOS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, 

JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 88, intime-se a parte exequente, para que 

manifeste-se no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1219719 Nr: 11370-74.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNNY CLAITON AMORIM VALERIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETTO - 

OAB:3677-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Designo audiência de instrução para o dia 16/04/2018, às 14h30min.

2. Comunique-se ao juízo deprecado da data designada.

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

peças necessárias.

4. Caso positivo, cumpra, conforme deprecado, servindo a presente como 
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mandado. Caso negativo, solicite as informações ao juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 443853 Nr: 19256-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM RONI RUBANS, JOÃO PAULO BRZEZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONILTO LAGARES DE FARIA, FILEMON 

SOARES LIMA, MASSILON LOPES DE ARAUJO, WARLEY CANDIDO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYFFSONN CLAYTTON RIBEIRO 

- OAB:29.041/GO, JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - 

OAB:17208/GO, JUNIO CÉSAR DE PAULA - OAB:29.042/GO, SUELE 

MENEZES APOLINÁRIO - OAB:23.660/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO PENOFF DA SILVA - 

OAB:59639/SP

 Vistos.

Cuida-se de pedido de renovação de penhora em dinheiro na conta dos 

executados (fl. 250), todavia, verifico que quando da realização da 

primeira, foi possível a realização de busca apenas do executado Onilto 

Lagares de Faria (fl. 241), em razão de ausência de CPF de alguns dos 

executados e informação de CPF inválido de outro (fl. 240).

Conforme ressaltado na referida decisão (fl. 240), impossível a realização 

de buscas nos sistemas sem o CPF dos executados.

Assim, certifique se o exequente foi intimado da decisão de fl. 240 e, caso 

negativo, proceda com a INTIMAÇÃO.

Caso positivo, certifique se houve informação dos CPF dos executados 

informados na decisão de fl. 240.

Não havendo, INTIME-SE o exequente para manifestar o interesse no 

prosseguimento da execução com relação aos executados mencionados 

na fl. 240 ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 847095 Nr: 50642-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILCE FALCÃO MACHADO, JANÊ SIFUENTES 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

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

 Vistos.

1. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO as executadas, 

por meio dos advogados constituídos (fls. 231), para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuarem o pagamento do débito informado à fl. 346, sob 

pena do descumprimento no prazo informado ensejar a aplicação de multa 

e de honorários de advogado no equivalente a 10% do valor do débito, à 

luz do parágrafo primeiro do art. 523 do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

as executadas, querendo, impugnarem a execução, iniciará após o 

decurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do 

CPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000265-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS RIO FERRO (RÉU)

JOSE RAIMUNDO SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico que, cumprimento à 

decisão de ID 11387619, promovo a CITAÇÃO DOS SEUS EMBARGADOS, 

por seus advogados, para contestarem a ação, no prazo de 15 (dez) dias 

conforme ditames do art. 679 do Código de Processo Civil. Nada mais. 

Alexandre Venceslau Piants Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )
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Processo Número: 1000265-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS RIO FERRO (RÉU)

JOSE RAIMUNDO SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico que, cumprimento à 

decisão de ID 11387619, promovo a CITAÇÃO DOS SEUS EMBARGADOS, 

por seus advogados, para contestarem a ação, no prazo de 15 (dez) dias 

conforme ditames do art. 679 do Código de Processo Civil. Nada mais. 

Alexandre Venceslau Piants Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 821771 Nr: 27960-68.2013.811.0041

 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: ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Processo n. 27960-68.2013.811.0041

Código 821771

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto,promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Os autos vieram-me conclusos para despacho no petitório de fl. 303/305.

Desta feita, defiro o pedido de levantamento do valor depositado nos autos 

(fls. 295/298).

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido, nos dados 

bancários informados à fl. 303.

Por fim, intime-se a executada para manifestar acerca do petitório de fls. 

303/305, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 797451 Nr: 3829-29.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA MELO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAUT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - 

OAB:6037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as requeridas serem 

intimadas, na pessoa de seus advogados para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca da petição juntada às fls. 272/273, 

postulando o que entenderem de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 950805 Nr: 239-73.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYDA ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625/B, DJALMA CUNHA MARTINS FILHO - OAB:5961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 239-73.2015.811.0041

Código 950805

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo.

O gestor impulsionou o feito a fim de intimar a parte autora para manifestar 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça.

 A parte autora por meio do petitório (fl.11) compareceu requerendo a 

suspensão da missiva pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo certo que a 

deprecada permanece paralisada até a presente oportunidade.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

CNGC dispõe em seu art. 393, in verbis:

Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o 

advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo 

deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias. (grifo nosso).

Com essas considerações, devolva-se à missiva ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, observadas as providências pertinentes.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1112707 Nr: 15811-35.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA, 

RICARDO NUNES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TESS BRASIL - REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO 

DE CEREAIS E AGRO-NEGÓCIOS LTDA-ME, ROGERIO SANTANA, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1160856 Nr: 36279-20.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA PROPRIA ADMINISTRAÇÃO DE 

SOCIEDADES LTDA, MARCOS OZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE MAGALHÃES 

EVARISTO - OAB:294.832/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 36279-20.2016.811.0041

Código 1160856

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a redistribuição da presente 

deprecata a este Juízo.

Compulsando detidamente a deprecada, verifico pela certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, que a intimação não foi aperfeiçoada (fl.07).

Desta feita, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar acerca da 

diligência negativa no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1261150 Nr: 24769-73.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO 

ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA RIBEIRO LTDA ME, KATIA 

BEATRIZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 24769-73.2017.811.0041

Código 1261150

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a redistribuição da presente missiva 

a este Juízo.

Inicialmente, intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos 

autos a guia de recolhimento com o comprovante de pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, bem como solicite-lhe o envio dos 

documentos necessários (petição inicial, documentos e despacho inicial), 

no prazo de 30 (trinta) dias, visando a regular citação do requerido, sob 

pena de devolução (art.267, I do CPC),

A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho.

Apresentado os documentos nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem.

Por fim, caso decorra o prazo de 30 (trinta) dias, sem o cumprimento da 
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determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

missiva ao Juízo de origem independentemente de cumprimento.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 744214 Nr: 41238-10.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO HELLMANN

 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: ANA PAULA BEATRIZ DE 

PAULO - OAB:12.896, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 749902 Nr: 1579-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCAM - UNIÃO COXIPOENSE DE ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES, ADENIR NUNES MARTINS, JOSE CARLOS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA COSTA 

- OAB:14958/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, e via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o regular andamento ao feito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 857344 Nr: 59581-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINI CONCEÇÃO DE BARROS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901167 Nr: 30718-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922995 Nr: 45228-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WXQ, ROSINEI MANOEL DE QUEIROZ

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019069 Nr: 31410-48.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DE SOUZA LIMA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 (...)Analisando detidamente a decisão, não verifico a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade.Isso porque, a sentença é clara em 

sua determinação quanto ao pagamento de 45% do valor de R$13.500,00, 

correspondente ao Seguro DPVAT, valor este majorado através de laudo 

pericial, no qual concluiu o perito: “Portanto, trata-se de invalidez 

permanente, parcial e incompleta dos órgãos e estruturas crânio-faciais E 

torácicos, com sequelas residuais; e do membro superior esquerdo, de 

média repercussão. De acordo com a tabela do Dpvat da Lei 11.945/09, a 

valoração do dano corporal é de 45%.” Ocorre que a embargada 

interpretou que tratava-se apenas de uma lesão (estrutura crânio-facial e 

torácica), englobando-as no mesmo segmento corporal.Importante frisar 

que, trata-se de três lesões que tornaram o autor inválido 

permanentemente, sendo duas residuais, a primeira nos órgãos e 

estrutura crânio facial (10%), a segunda em estrutura torácica (10%), e a 

terceira de média repercussão em membro superior esquerdo (25%), 

totalizando 45%, de acordo com a tabela de cálculos da MP 451/2008.Na 

verdade, a parte embargante pretende a modificação da sentença, sendo 

a via dos declaratórios inadequada para tanto.Nesse sentido, a 

jurisprudência(....)Desta feita, REJEITO os presentes embargos de 

declaração.Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a 

parte autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 

do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação da interposição recursal.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 02 de 

fevereiro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019564 Nr: 31635-68.2015.811.0041

 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: GERALDO ALVES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 24 de 337



 (...)REJEITO os presentes embargos de declaração.Caso haja a 

interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal.No que tange ao Recurso de Apelação interposto 

pela Autora às fls. 155/163, intime-se a requerida para apresentar as 

Contrarrazões e após remeta os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 08 de Fevereiro de 

2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1208755 Nr: 8008-64.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NEVES BOA SORTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BASILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BARRETO P. SILVESTRE 

- OAB:14.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a Certidão lavrada pelo oficial de justiça juntada à fl. 

14, referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente expedido fl. 13 , 

no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito no 

cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 760355 Nr: 12712-96.2012.811.0041

 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: ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER, 

ANALZITA DAS NEVES MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MAURO EL -AAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4.889-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 774759 Nr: 27985-18.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HESTER CAMPOS GONZAGA

 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

 (...)Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 4.480,00 = R$ 3.136,00 

*70% sobre R$ 3.136,00 = R$ 2.195,20 Total: R$ 2.195,20 Dessa maneira 

o referido valor não foi observado na sentença, demonstrando a omissão 

noticiada. Com essas considerações, ACOLHO os embargos de 

declaração, para que fique constando no dispositivo da sentença a 

seguinte redação: “Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.196,20 (dois mil 

cento e noventa e seis reais e vinte centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.09.1996) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Após 

o transito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.” P.I. 

Cumpra-se Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874674 Nr: 13174-82.2014.811.0041

 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: SANTIAGO BILHÃO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE 

BARROS - OAB:7.600/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA 

- OAB:8.719/MT

 (...)DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo que dos autos constam, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - 

Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. Considerando que o autor decaiu da parte mínima condeno a 

requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, em favor da parte autora, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2017Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 876936 Nr: 14745-88.2014.811.0041

 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: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAREGA - OAB:8944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS - OAB:102.041/SP

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.Condeno a autora ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em 

favor da parte requerida, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no 

art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.P.R.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de fevereiro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891712 Nr: 24365-27.2014.811.0041

 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: ABEL DA SILVA CUNHA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 (...)Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 
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Civil, julgo JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por ABEL DA SILVA CUNHA 

em face de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADO S/A.Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – 

CGJ.Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Cuiabá, 08 de fevereiro de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949838 Nr: 60249-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO DE SOUZA MAMORE CRISOSTOMO

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952078 Nr: 973-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICINO GEREMIA DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 (...)Analisando detidamente a decisão, não verifico a existência de 

nenhum vício.Isso porque, em se tratando de valor apurado em perícia 

médica, não se verifica contradição, uma vez que, o valor apurado na r. 

sentença se trata do mesmo apurado através do presente laudo. Quanto à 

arguição de omissão sobre a existência de sequela ou perca do 

movimento em razão da lesão sofrida pelo embargante na mão direita, a 

mesma não prospera, haja vista que, conforme se extrai da perícia fl. 

164:“... As lesões são sequelas definitivas de evento traumático 

compatíveis com trauma narrado na inicial.”Desta feita a sentença 

restringiu-se a quantificar a indenização.(..)Desta feita, REJEITO os 

presentes embargos de declaração.Caso haja a interposição de recurso 

de apelação, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1034447 Nr: 38860-42.2015.811.0041

 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: DAVILSON BARBALHO CAMARA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 “Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.10.2014) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.”Caso haja a interposição de recurso de 

apelação, intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo legal.Após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para apreciação da interposição recursal.Caso contrário, certifique e 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s  d e 

estilo.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 02 de fevereiro de 2018.Luiz Octávio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1063932 Nr: 52685-53.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO AEROPORTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA MATIAS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGE EVER C. VAQUES - 

OAB:OAB/AC 3.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 52685-53.2015.811.0041

Código 1063932

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

A deprecata não está acompanhada de cópia da inicial, e demais 

requisitos do art. 260, II do CPC.

 Comunique-se ao r. Juízo deprecante a redistribuição da presente 

deprecata a este Juízo, bem como solicite-lhe o envio dos documentos 

necessários (petição inicial, documentos e despacho inicial), no prazo de 

30 (trinta) dias, visando a regular citação do requerido, sob pena de 

devolução (art.267, I do CPC).

Transcorrido o referido prazo, certifique e na hipótese de inércia, 

devolva-se a presente deprecata ao Juízo de origem, independente de 

nova determinação.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116790 Nr: 17358-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FELIX

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 (...)Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste ao 

embargante no que tange a omissão, vez que não fora apreciado o pedido 

em sede de mérito, quanto à ausência de cobertura técnica, decorrente do 

não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de 

vencimento.(...)Nesse diapasão não assiste razão para o não pagamento 

da Referida indenização do Seguro DPVAT. Com essas considerações, 

ACOLHO os embargos de declaração sanando os vícios da Omissão 

apontados. P.R.I.Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1136277 Nr: 25733-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE LUIZ COSTA BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO SODRÉ DE FREITAS, A.S 

CONSTRUÇÃO CIVIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

OAB:8535, DAIANA COSTA BEBER - OAB:13.781, ROGER KLERISSON 

ROZÃO - OAB:14.571-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 25733-03.2016.811.0041

Código 1136277

Vistos.

Diante do recolhimento da diligencia do Sr. Oficial de Justiça (fl. 46/48).

 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 17.04.2018, às 12:00 

horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 06 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum.

Intime-se a parte requerente, bem como citem-se e intimem-se as 

requeridas por mandado com as mesmas considerações do despacho de 

fl. 32.

Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1160075 Nr: 35972-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIANA DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDA FLOR BELEZA E MAQUIAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 35972-66.2016.811.0041

Código 1160075

Vistos.

A audiência de conciliação restou prejudicada pela ausência da requerida 

(fl. 54). Ao que o requerente requereu a aplicação da multa prevista no 

§8º do artigo 334 do CPC.

Não obstante, verifico pela certidão (fl. 57), que a carta de citação 

expedida (fl. 52) foi extraviada. Portanto, não há em que se falar em 

ausência injustificada por parte da requerida.

Desta feita, indefiro o pedido da requerente com relação a aplicação da 

multa prevista no art. 334, §8 do CPC e na mesma ocasião, designo o dia 

17.04.2018, às 12:30 horas para audiência de conciliação que será 

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

Capital, localizada neste Fórum.

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º) 

para comparecer na audiência.

Cite-se e intime-se a parte ré por mandado 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).

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2.018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1168240 Nr: 39385-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISMAIK RODRIGUES DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração 

sanando os vícios da omissão apontados, para constar no dispositivo da 

sentença a seguinte redação: “No que tange o pedido de reembolso de 

despesas médicas (DAMS), acolho o pedido no montante de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) por se tratar do teto máximo conforme dispõe 

a Lei 6.194, artigo 2°, III, valor este que deve ser adido à R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(04/06/2014) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.”. P.R.I. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de Fevereiro de 2018. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1168982 Nr: 39695-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOM, MEIRE DE OLIVEIRA LIMA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MS 6.611

 (...)Processo n. 39695-93.2016.811.0041Cód. 1168982Vistos.Trata-se de 

ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT.Este processo pende de 

realização de pericia médica, que somente não se realizou até hoje diante 

da ausência do autor na data designada pelo médico perito.Desta forma 

ADIVIRTO-O que o seu não comparecimento injustificado em nova data 

será considerado como ato atentatório ao judiciário, com a cominação de 

multa, nos termos do art. 77 do CPC/15(...)Assim sendo, requisite-se do 

perito nomeado nos autos, via e-mail funcional e telefone, para designar 

nova data para realização dos trabalhos.Após, intimem-se as partes, 

devendo a parte autora ser intimada, pessoalmente, para comparecimento, 

sob pena de extinção do feito, nos moldes do artigo 485, do Código de 

Processo Civil.Sendo realizada a perícia e apresentado o laudo pericial, 

expeça-se o alvará de liberação dos honorários periciais, e intime-se as 

partes para se manifestar acerca do laudo, no prazo de 10 (dez) dias.Às 

providências. Cumpra-se.Cuiabá, 08 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.: 1169396 Nr: 39891-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON WESLEY NASCIMENTO 

DE OLIVEIRA - OAB:21.518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730

 Processo n° 39891-63.2016.811.0041

Código: 1169396

Vistos e etc.

Intime-se exequente para manifestar acerca do petitório de fls. 53/55, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Às providencias. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1256978 Nr: 23294-82.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRM, TAMIRES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOLHAMAX - C. G. DE MORAES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA ALVES DE CASTRO - 

OAB:197.561/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 23294-82.2017.811.0041

Código 1256978

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a redistribuição da presente missiva 

a este Juízo.

Compulsando detidamente a deprecada, verifico pela certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça acostada no interior da contracapa, que a intimação 

não foi aperfeiçoada.

Desta feita, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar acerca da 

diligência negativa no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

Junte-se a certidão do Sr. Oficial de Justiça que se encontra na 

contracapa da presente Carta.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 55881 Nr: 1363-48.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPEDITE DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS IVAN FREIRE ROSTEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4.107/MT

 É o relatório. Decido.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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 373605 Nr: 10099-11.2009.811.0041

 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: MARCOS DA SILVA

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

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

OAB:8.575/MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Processo n. 10099-11.2009.811.0041

Código 373605

Vistos.

Intime-se o autor, na pessoa de seu representante legal, e via Diário 

Eletrônico, para querendo manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre os embargos de declaração juntados aos autos. Nada mais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758968 Nr: 11240-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Processo n. 11240-60.2012.811.0041

Código 758968

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a exequente ÁBACO 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA, diante do pagamento espontâneo 

por parte do executado (fls.333/337), a exequente requer o levantamento 

da quantia depositada a título de satisfação da ação cautelar e dos 

honorários advocatícios (fl. 338).

É relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que o devedor cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, conforme comprovante de depósito judicial do valor de R$ 

99.000,00 (noventa e nove mil reais) fl. 336/337.

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação do quantum depositado conforme dados 

bancários fornecidos às fl. 338.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.

 P. I. Cumpra-se.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 769706 Nr: 22688-30.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELBER APARECIDO DE PAULA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 822457 Nr: 28628-39.2013.811.0041

 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: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLE DE ALMEIDA 

CAMPOS - OAB:10.847 OAB/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, WILLIAN JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 
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de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 927292 Nr: 47806-37.2014.811.0041

 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: ÁUREA MARIA ABRANCHES SOARES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, STEPHANY EMILLY SPUNIER COSTA - OAB:20904

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

declarar a ilegalidade da utilização do INCC sobre o saldo devedor, após a 

entrega da obra, devendo o referido índice de correção ser substituído 

pelo IGP-M, conforme estabelece a alínea “a” do parágrafo primeiro da 

cláusula quinta, acrescido de juros remuneratórios de 1%, conforme 

pactuado.Considerando que o requerido decaiu da parte mínima condeno a 

autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, em favor da parte autora, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de fevereiro de 2.018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1072130 Nr: 56266-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRV CEREALISTA LTDA, RAFAEL ANTUNES 

ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a exequente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, deixando, entretanto, de condená-la ao pagamento de 

honorários, na medida em que inexistiu resistência à lide pelo 

executado.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o estabelecido pelo 

art. 611 da CNGC, arquivando-se e dando-se baixa no presente 

feito.Cumpra-se.Cuiabá, 08 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.: 1075786 Nr: 57838-67.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO BUENO PAPA, WANILDA SILVA PAPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR PINTO DE OLIVEIRA, 

ANGELA MARIA SOUSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA VALERIA CALLADO DE 

SOUZA - OAB:99.413/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 57838-67.2015.811.0041

Código 1075786

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a redistribuição da presente missiva 

a este Juízo.

Compulsando detidamente a deprecada, verifico pela certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça (fl.17), que a intimação não foi aperfeiçoada.

Desta feita, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar acerca da 

diligência negativa no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1108027 Nr: 13879-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BRENO ARRUDA VALDEZ

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:13.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração 

sanando os vícios da omissão apontados. Contudo, verifico que há erro 

material no que concerne ao valor indenizatório constante no dispositivo 

da referida sentença e o desconto por pagamento em sede administrativa. 

Para fins de ilustração segue o correto detalhamento do caso: -Segmento 

da Coluna Vertebral *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 O valor correto da 

indenização na qual deveria constar no dispositivo da sentença perfaz o 

montante de R$ 2.531,25, não havendo desconto de valores por suposto 

pagamento em via administrativa. Com essas considerações, passa 

constar no dispositivo da sentença a seguinte redação: “Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (30.12.2013) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa.”. Intime-se a parte 

autora/apelante para ratificar a interposição de recurso de fls.152/161. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 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.: 1129377 Nr: 22748-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIELE VIEIRA BRANDÃO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1172898 Nr: 41266-02.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MELO DA SILVA QUEIROZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 (...)Analisando detidamente a decisão, não verifico a existência de 

nenhum vício.Isso porque, na sentença fez-se desnecessário a 

apresentação de documentos que comprovassem o pagamento pela 

esfera administrativa, haja vista que na inicial, a autora afirma ter recebido 

em esfera administrativa o valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), ademais o decisium prolatado por este juízo 

baseou-se na pericia apresentada pelo nobre expert ás fls. 45, ao que a 

seguradora ao contrarrazoar os embargos de declaração ás fls. 139/188, 

junta todos os documentos pré-questionados em sede de embargos de 

declaração, os quais demonstram despiciendas para o julgamento da 

lide.Quanto ao pedido de correção monetária sobre o valor pago em sede 

administrativa, não merece guarida, pois da apresentação do laudo pericial 

elaborado pela seguradora e o recebimento do pagamento administrativo 

decorreram 60 dias, não fazendo assim jus a correção monetária(...) 

REJEITO os presentes embargos de declaração.Caso haja a interposição 

de recurso de apelação, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1224535 Nr: 12991-09.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO LAZARO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURANÇA CHECK FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIMENTA CURY - 

OAB:GO 18.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 12991-09.2017.811.0041

Código 1224535

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a redistribuição da presente missiva 

a este Juízo.

Compulsando detidamente a deprecada, verifico pela certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça acostada no interior da contracapa, que a intimação 

não foi aperfeiçoada.

Desta feita, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar acerca da 

diligência negativa no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

Junte-se a certidão do Sr. Oficial de Justiça que se encontra na 

contracapa da presente Carta.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1248248 Nr: 20597-88.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIENE LEANDRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONORA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 20597-88.2017.811.0041

Código 1248248

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a redistribuição da presente missiva 

a este Juízo.

Compulsando detidamente a deprecada, verifico pela certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça acostada no interior da contracapa, que a intimação 

não foi aperfeiçoada.

Desta feita, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar acerca da 

diligência negativa no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

Junte-se a certidão do Sr. Oficial de Justiça que se encontra na 

contracapa da presente Carta.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1037501-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA EMELIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (RÉU)

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

BANCO CBSS S.A. (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. 11717832 e 

11717833, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026778-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDO FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (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(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11726430 e 

11726431, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033616-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R DA SILVA TIBALDI E CIA LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11726848 e 

11726849, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033086-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FEDALTO OAB - PR44071 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BRIGITTY R. RIBEIRO - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11728869 e 

11728870, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004037-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AQUINO BATISTA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA MUDAR 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. 11729197 e 

11729198, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035397-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035397-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 24/04/2018, às 12h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035573-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA GONCALVES DE SOUZA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035573-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: VANUSA GONCALVES DE SOUZA ROCHA RÉU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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 09h15 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036815-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIANY CLAUDIA DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036815-77.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO EXECUTADO: ZELIANY 

CLAUDIA DA SILVEIRA Recebo a emenda a inicial de ID.11614638. Cite-se 

a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 
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restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008996-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CORREA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008996-68.2017.8.11.0041 

AUTOR: THIAGO CORREA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documento que comprove a realização do prévio pedido administrativo de 

pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do 

CPC); ii) Junte aos autos procuração e declaração de hipossuficiência 

com a data atualizada (art.320 do CPC); iii) Junte aos autos documentos 

hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob 

pena de ser indeferida a justiça gratuita. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002211-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA PEREIRA DA COSTA OAB - MT18486 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. L. P. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002211-56.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: KATIANA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Dê-se vistas ao Ministério Público. 

Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017161-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDON SOARES MARCELINO (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017161-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: BRENDON SOARES MARCELINO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021507-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASERV COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CHELOTTI OAB - SP288418 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA SENA CHINIKOSKI 32951345100 (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021507-98.2017.8.11.0041 

AUTOR: BRASERV COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - 

ME RÉU: SUZANA SENA CHINIKOSKI 32951345100 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 33 de 337



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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001495-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MENDES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001495-63.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS EXECUTADO: 

FRANCISCO MENDES RIBEIRO Intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 10908747, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022963-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO BONFIM DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (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. 11729470 e 

11729471, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028610-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILIO TORRES DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVES ANTUNES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028610-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: CACILIO TORRES DE AZEVEDO RÉU: ALEXANDRE ALVES 

ANTUNES Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos 

os autos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000158-39.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA EXECUTADO: PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA Expeça-se mandado de citação ao executado 

para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, ou 

apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, no 

endereço indicado no Id. 11475112. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014484-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL ANGELO DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014484-04.2017.8.11.0041 

AUTOR: EVANIL ANGELO DO PRADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Tendo em vista que não há fundamento cabível 

para que não seja juntado o laudo pericial feita na audiência de 

conciliação, indefiro o pedido da autora no termo de audiência de Id. 

9632038. Desta forma, remetam-se os autos à Central de Conciliação para 

a juntada do laudo pericial. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026420-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ELIAS BUENO DIAS BATISTA NOVAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026420-26.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCIO ELIAS BUENO DIAS BATISTA NOVAES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria 

trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento 

antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela 

qual passo sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado 

pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus 

da prova, além do que requereu expressamente em contestação a 

produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a 

teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa 

que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo 

as condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009012-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FARIA DA SILVA (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 35 de 337



Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1009012-22.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELMO ENGENHARIA LTDA RÉU: MARCOS FARIA DA SILVA Defiro 

o pedido feito junto ao ID n. 9103195 . 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012241-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ANTUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BARBOSA SENA (RÉU)

ELEICAO 2016 FABIO BARBOSA SENA VEREADOR (RÉU)

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO-CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012241-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELISANGELA ANTUNES DA SILVA RÉU: ELEICAO 2016 FABIO 

BARBOSA SENA VEREADOR, PARTIDO TRABALHISTA 

CRISTAO-CUIABA, FABIO BARBOSA SENA Defiro o pedido feito junto ao 

ID n. 9667410 . 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017866-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALAB PRODUCOES EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL EDUARDO BATISTA DE ALVARENGA OAB - MG151900-O 

(ADVOGADO)

MARIANA CRISTINA ALVES DA CUNHA OAB - MG155636 (ADVOGADO)

FLAVIA FREITAS CASTRO DE MELO CARVALHO OAB - MG133374 

(ADVOGADO)

RICARDO SOARES MOREIRA DOS SANTOS OAB - MG45817 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017866-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: MALAB PRODUCOES EIRELI - EPP RÉU: LAIZ ANTONIA DE 

CARVALHO MONDIN Defiro o pedido feito junto ao ID n. 10286776 . Solicito 

informações mediante convênio BACENJUD, RENAJUD e 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1032305-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOTALSEG SEGURANCA INTEGRADA EIRELI - ME (REQUERIDO)

JESSE CORREA DE BRITO (REQUERIDO)

ARTUR MIGUEL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032305-21.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: TOTALSEG 

SEGURANCA INTEGRADA EIRELI - ME, JESSE CORREA DE BRITO, ARTUR 

MIGUEL CARNEIRO Defiro o pedido feito junto ao ID n. 11195819 . Solicito 

informações mediante convênio BACENJUD, RENAJUD e 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011214-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011214-69.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA 

EXECUTADO: A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP Defiro o 

pedido feito junto ao ID n. 11327745 . 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022212-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRICAO 

ANIMAL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ROBERT RABELO ANTUNES OAB - RO4584 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S S AGRO TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA RAMOS AQUINO OAB - MT17607/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022212-33.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: BIGSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA 

NUTRICAO ANIMAL LTDA. EXECUTADO: S S AGRO TRANSPORTES LTDA 

- EPP Defiro o pedido feito junto ao ID n. 11335489 . 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: 1006350-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROLANDO SANDOVAL ROCHA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA OAB - MT9109/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MARCEL MASTEGUIM (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006350-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROLANDO SANDOVAL ROCHA RÉU: LUCIANO MARCEL 

MASTEGUIM Defiro o pedido feito junto ao ID n. 9866763 . Solicito 

informações mediante convênio BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em 

relação ao requerido. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017974-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ACACIO SOUZA DIAS (EXEQUENTE)

JOAO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

DEBORA DE ARAUJO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR DORTE (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO DORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017974-34.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: DEBORA DE ARAUJO ALVES, JOAO BOSCO NOGUEIRA 

JUNIOR, PAULO ACACIO SOUZA DIAS EXECUTADO: CARLOS EDUARDO 

DORTE, DEVANIR DORTE Tendo em vista que o executado Carlos Eduardo 

Dorte não foi citado no processo, revogo o despacho de Id. 11564287. 

Desta forma, expeça-se Carta Precatória para que proceda a citação do 

executado para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, 

ou apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando o endereço indicado no Id. 11550664. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014649-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014649-51.2017.8.11.0041 

AUTOR: VANILDO MOREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014239-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BAGNO MORAIS NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014239-90.2017.8.11.0041 

AUTOR: JEAN BAGNO MORAIS NOGUEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intimem-se as partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial de Id. 10828692, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016966-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016966-22.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAO PAULO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intimem-se as partes para se manifestarem acerca 

do laudo pericial de Id. 11172113, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003157-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE ALMEIDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAISA LUCAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003157-62.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ERICA DE ALMEIDA FERREIRA EXECUTADO: THAISA LUCAS 

Em cumprimento a liminar deferida no RAI n. 100995-86.2018.8.11.0000 

defiro o pedido de penhora e procedo ao bloqueio do veículo Ford/KA SE 

1.0 SD (Placa QBV 4660) via Sistema RENAJUD, seguindo em anexo o 

extrato. Expeça-se mandado de penhora e remoção, ficando a parte 

exequente nomeada como depositário. Intime(m)-se o(s) executado(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, acerca da penhora. Outrossim, expeça-se carta 

precatória para a Comarca de Chapada dos Guimarães – MT, para fins de 

penhora e remoção do veículo Renault/Logan (Placa NPJ 8272), ficando a 

parte exequente nomeada como depositário. Antes da expedição da 

missiva, intime-se a parte exequente para que informe o endereço em que 

será cumprida a missiva. Após a efetivação da medida, no prazo de 10 

dias, intime-se a parte exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento. Cumpra-se. Intime-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024140-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEJAN MARTINS GUSMAO (EXECUTADO)

HELIO GONCALVES DOS SANTOS (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. 11729745 e 

11729746, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002341-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAN FELIPE CAMPOS MORAES (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: 1002341-46.2018.8.11.0041 

AUTOR: JORDAN FELIPE CAMPOS MORAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 
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com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, 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: 1002506-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE ARAUJO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(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: 1002506-93.2018.8.11.0041 

AUTOR: ROSALINA DE ARAUJO DIAS 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 comprovante de residência legível e atualizado do autor 

(art. 320 do CPC); ii) Junte aos autos documento que comprove a 

realização do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro 

pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do CPC); Advirto ao autor 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002683-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSA 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002683-57.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO ROSA DA SILVA 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 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 patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, 

VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002881-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JABUR MALUF JUNIOR (EXECUTADO)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002881-94.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO EXECUTADO: 

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR 

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 Dir

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002827-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILDA SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILINO SOARES MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002827-31.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA ZILDA SANTOS GUIMARAES REQUERIDO: 

BRASILINO SOARES MIRANDA 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 11h15 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 
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dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002815-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA MOTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002815-17.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ANA APARECIDA MOTA OLIVEIRA Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Dê-se 

vistas ao Ministério Público. Após, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002797-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (RÉU)

OLVEPAR ALIMENTOS S A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002797-93.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR RÉU: OLVEPAR S.A. - 

INDUSTRIA E COMERCIO, OLVEPAR ALIMENTOS S A 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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002531-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS MONTEIRO (REQUERENTE)

CAROLINE DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

BRUNA DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002531-09.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: IZAIAS MONTEIRO, BRUNA DA SILVA MONTEIRO, 

CAROLINE DA SILVA MONTEIRO REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002976-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILLENIUM CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO RIBEIRO (EXECUTADO)

LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002976-27.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: CVL IMOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: MILLENIUM 

CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME, PAULO ROBERTO RIBEIRO, 

LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO 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: 1002954-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY APARECIDA FERRAZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002954-66.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: KELLY APARECIDA FERRAZ MARTINS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Junte aos autos cópia dos documentos pessoais da parte autora Juliana 

Ferraz Zamaroli legíveis (art. 320 do CPC); Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003035-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROCHA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003035-15.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: RODRIGO ROCHA ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 24/04/2018, às 12h30 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002742-45.2018.8.11.0041

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:

JACINTA DO NASCIMENTO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002742-45.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JACINTA DO NASCIMENTO MOREIRA A 

matéria é de competência das Varas Cíveis especializadas em Direito 

Bancário. Redistriibua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002739-90.2018.8.11.0041

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:

JOEL DE SOUZA AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002739-90.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JOEL DE SOUZA AMARAL A matéria é de 

competência das Varas Cíveis especializadas em Direito Bancário. 

Redistriibua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002935-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DIEGO OLIVEIRA LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002935-60.2018.8.11.0041 

AUTOR: CELSO DIEGO OLIVEIRA LARA 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 10h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 886090 Nr: 20582-27.2014.811.0041

 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: KELY CRISTINA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PRESENTE AÇÃO 

para:a)Confirmar a antecipação de tutela deferida às fls. 38/38-v;b) 

Declarar inexistente o débito de R$ 567,21 ( quinhentos e sessenta e sete 

reais e vinte e um centavos) que causou a negativação da pare 

reclamante;c) Condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral 

à autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Condeno a 

ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a 
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IV, do Novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com anotações 

e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 770805 Nr: 23839-31.2012.811.0041

 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: TATIANE DE AZEVEDO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, AVANCE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

142.452

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Condeno a autora ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em 

favor das requeridas, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2º e 6º do 

CPC, ao que suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a 

impossibilidade da requerente em adimpli-las, nos termos do artigo 98,§3º 

do CPC. Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da 

CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884442 Nr: 19471-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM OESTE CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA ME, LUIS GERALDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DÓREA SALDANHA 

BORGES - OAB:17632/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram parcialmente frutíferos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte, devendo fornecer todos os dados necessários, 

tais como CPF, nome da mãe, data de nascimento, CNPJ, valor da dívida, 

data de vencimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 892365 Nr: 24806-08.2014.811.0041

 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: KATIELY EVELYN GONZAGA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA, JOÃO FELIX DIAS, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, RONIVALDO FONSECA LEMOS

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

OAB:MT 11.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - 

OAB:12244, NAIARA EDUARDA BRITO SALA - OAB:19200, PATRÍCIA 

CAVALCANTI ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 Tendo em vista a recusa de fls. 597, nomeio para realização da perícia, 

independentemente de compromisso, o perito Dr. IVO ANTONIO VIEIRA, 

CRM 1043, Médico Perito da Justiça do Trabalho, Professor de Medicina 

Legal da UFMT, dentre outras inúmeras qualificações, com endereço na 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Hospital Amecor, nº 898, Bairro 

Baú,  Cuiabá/MT, te lefone nº  (65)  3612-7033,  emai l : 

ivanantoniovieira@terra.com.br.

Intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 A seguir, manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Proceda a secretaria com a intimação das partes somente depois que o 

perito juntar sua proposta de honorários.

 Caso o perito não faça a juntada no prazo estipulado, faça-me os autos 

conclusos antes da referida intimação.

 Havendo proposta de honorários, venham-me conclusos após o prazo 

concedido às partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1057031 Nr: 49580-68.2015.811.0041

 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: MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DE LOURDES GUIMARÃES, ROMULO 

CESAR MIRANDA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT

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

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

OAB:12963/MT

 Desapense-se o feito e encaminhe-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 75699 Nr: 7231-07.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTIN E CARLOS GALVAN LTDA, FLÁVIO 

ALEXANDRE MARTINS BERTIN, IVANIRA MARTINS BERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia de Castro Stringheta - 

OAB:8.550/MT, Lorivaldo Fernandes Stringheta - OAB:3517-B/MT, 

RODRIGO SÊMPIO FARIA - OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5.925/MT, Luana Vassilakis Moura - OAB:8.175/MT, 

MICHELLE DAYRELL LANNA - OAB:8089/MT

 Diante do exposto, indefiro o pedido de fls. 534/535. Intime-se a parte 

exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 967943 Nr: 8258-68.2015.811.0041

 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: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES, 

PAULA DE LOURDES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617 MT, FERNANDA AMORIM SILVA - 

OAB:21321 MT, RAFAEL DUARTE DE ÁVILA COSTA - OAB:21.314MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Diante dos efeitos infringentes dos embargos intime-se a parte requerida 

para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 828649 Nr: 34503-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACI DOS SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifico que a Defensora Pública Dra. Elianeth 

Glaucia de Oliveira Nazario, não foi intimada com vistas dos autos.

Sendo assim, redesigno a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

14 de março de 2018 às 16h.

INTIMEM-SE OS DOUTOS DEFENSORES PÚBLICOS DR. JULIO CESAR DE 

ÁVILA e DRA. ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO COM VISTAS 

DOS AUTOS, FICANDO CONSIGNADO QUE QUANDO DA REMESSA DOS 

AUTOS A DOUTA DEFENSORIA PÚBLICA AMBOS OS DEFENSORES 

DEVERÃO SER INTIMADOS VISTO QUE, TANTO O AUTOR COMO O RÉU 

SÃO REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 860245 Nr: 1938-36.2014.811.0041

 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: SANDRA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS - 

SAÚDE, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Proceda-se com a juntada de carta de preposição apresentado pelo douto 

advogado do Hospital São Matheus e DEFIRO o pedido de prazo de 05 

(cinco) dias para o douto advogado proceder com a juntada de 

procuração e contrato social.

Proceda-se com a juntada de carta de preposição apresentado pelo douto 

advogado da requerida Sulamérica.

Mantenho os autos em gabinete para ulterior decisão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 1001121-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DE CARVALHO (NUNCIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.W.R CONSTRUTORA LTDA - ME (NUNCIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001121-13.2018.8.11.0041 

NUNCIANTE: IVANIR DE CARVALHO NUNCIADO: A.W.R CONSTRUTORA 

LTDA - ME Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela 

requerida A. W. R. CONSTRUTORA LTDA – ME em relação à decisão que 

deferiu o pedido liminar para suspender as obras executadas nos lotes 24 

e 25, ao lado da casa da autora. Pois bem. Em uma análise mais acurada 

dos autos, verifico que o pedido de reconsideração merece guarida, isso 

porque ao tempo da concessão da liminar não se tinha a documentação 

encartada aos autos. Infere-se que a execução da obra nos lote 24 e 25 

possui alvará judicial emitido pelo Município de Cuiabá – MT, passando por 

um controle rigoroso, portanto, presumindo que houve observância aos 

dispositivos legais, ambos do Código Civil, pois do contrário, sequer seria 

aprovado. Outrossim, conforme salientado foi resguardada a distância de 

1,60m² (um metro e sessenta centímetro) para a edificação de qualquer 

janela, beirado, inclusive, com distância acima da mínima exigida. Assim, 

ao menos neste momento constata-se que a ré está realizando a obra de 

acordo com os ditames legais. Ademais, está presente o periculum in mora 

in verso, pois a obra está em plena execução, e a sua suspensão 

causará prejuízos. Diante do exposto, acolho o pedido de reconsideração 

e revogo a liminar concedida junto ao ID n. 11471351, autorizando a 

continuidade da obra executada nos lotes 24 e 25. No mais, aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021380-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135/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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021380-97.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO RODRIGUES SILVA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por Antônio Rodrigues 

Silva dos Santos em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do 

crédito. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o alvará. Custas pela requerida. Transita em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033845-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO RODRIGUES DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033845-07.2017.8.11.0041 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. 
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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: 1034798-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY 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° 1034798-68.2017.8.11.0041 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033850-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RAMOS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033850-29.2017.8.11.0041 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 09:45 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, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037745-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BONES (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° 1037745-95.2017.8.11.0041 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, 18 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037540-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO WAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037540-66.2017.8.11.0041 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 09:45 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 
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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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011302-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA DA SILVA FAYEZ WASHAH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011302-10.2017.8.11.0041 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038144-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIR ROMAO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038144-27.2017.8.11.0041 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 09:45 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, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034809-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REI DE FRANCA (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° 1034809-97.2017.8.11.0041 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 09:45 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, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033892-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033892-78.2017.8.11.0041 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 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 
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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: 1037442-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO (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° 1037442-81.2017.8.11.0041 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 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036085-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER LEONARDO MORAES PAZZE (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° 1036085-66.2017.8.11.0041 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 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034824-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES (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° 1034824-66.2017.8.11.0041 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 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 816343 Nr: 22788-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL BRUCE CAMPBELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raquel Cristina Rockenbach 

Bleich - OAB:7655/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar acerca dos 

Embargos de Declaração com efeitos modificativos apresentados às fls. 

227/236, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1236059 Nr: 16895-37.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO MAISON RENOIR, 

MIRIAN CLARA CARVALHO BRIANT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 
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OAB:13.536/O, YURI ROBSON NADAF BORGES - OAB:15.046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843

 Certifico que, devido ao despacho de fl. 166 não ter sido publicado aos 

patronos do executado, procedo a sua republicação:

"Decisão

 O embargante não garantiu a execução.

Desta forma, nos termos do art.919, §1° INDEFIRO o pedido de atribuição 

de efeito suspensivo aos embargos.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Recebo os embargos à execução para discussão.

Cite-se o embargado, através de seus advogados, para oferecer 

impugnação, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 178933 Nr: 26232-07.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Matheus Gomes Filho, MARIA JOSÉ POUSO 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCION. DO 

BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCÓN - OAB:37.007

 Processo nº 26232-07.2004.811.0041

Código 178933

Vistos.

Diga a ré sobre a petição de p. 898, em 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 08 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.: 311397 Nr: 22686-02.2008.811.0041

 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: MODENA INTERMEDIAÇAO E AGENCIAMENTO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO E PRODUTOS EM GERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DELMONDI - 

OAB:165200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 Processo nº. 1583/2008- Código 311397

Vistos e etc.

O recurso de p. 237 já foi analisado pela decisão de p. 236.

Intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Em nada sendo requerido arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 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.: 412756 Nr: 2049-59.2010.811.0041

 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: MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei)Assim, REJEITO os 

embargos.Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o 

prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação 

desta, nos termos do art. 1.026 do NCPC.Cuiabá, 08 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.: 1013367 Nr: 28972-49.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENEZES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 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) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, 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.: 367562 Nr: 5609-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LIMA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSUÊS LEITE, REDE RECORD NEWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JAKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B

 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) RICARDO PEDROLLO 

DE ASSIS, 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.: 389892 Nr: 25181-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZONILDES PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

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

OAB:6.486-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 726361 Nr: 22144-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FB SERVICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Marcos Adriano Bocalan - 

OAB/MT 9.566 - OAB:, Dr. Marcos Moreira Maciel -OAB/MT 15.392 - 

OAB:, Dr.ª Jéssica Francisquini - OAB/MT 18.351 - OAB:, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7.993-B

 é a interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os 

fundamentos do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a 

alegação de contradição externa. A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)“EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS.A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015)” (grifei)Assim, REJEITO os embargos.Expeça-se competente 

alvará judicial, conforme já determinado a p. 135/136.Intimem-se as partes 

da presente decisão, cientificando que o prazo para interposição de 

novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 

1.026 do NCPC.Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 807536 Nr: 14007-37.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JUSCELINA PEREIRA DA SILVA, LUCIANE 

CRISTINA DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S.A., TRESCINCO 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

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

OAB:15605/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB-MT 12.770, 

JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA 

- OAB:12027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Pereira Veneranda - 

OAB:17761-A MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454

 Certifico que, procedo a intimação da requerida Liberty Seguros S/A, para 

fornecer os dados bancários para expedição do alvará, conforme 

determinado na sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 895707 Nr: 26882-05.2014.811.0041

 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: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES, ÉGLIS 

ARANTES MENDONÇA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECI FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARTINS - 

OAB:4733-E, JOC ORTIZ ARANTES - OAB:1166-A, JOE ORTIZ 

ARANTES - OAB:1166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE 

MAGALHAES - OAB:OAB/MT 6.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

ao Recurso de Apelação apresentado pela parte requerida, em 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 931685 Nr: 50206-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135.506

 manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015)“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 
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Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei)Assim, REJEITO os 

embargos.Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o 

prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação 

desta, nos termos do art. 1.026 do NCPC.Cuiabá, 08 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.: 1060113 Nr: 51130-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CELIO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS E PREVIDENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÁCO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 16/04/2014, Data da publicação no DJE 02/05/2014 ”. 

(grifei)Com estas considerações, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova requerido pelo embargante.Quanto ao pedido de isenção de 

honorários periciais por consequência do deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova, o mesmo não merece provimento. A inversão 

do ônus da prova não isenta a parte do pagamento dos honorários 

periciais. Nesse sentido o TJMT:EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO 

DE FINANCIAMENTO – EXCESSO DA PENHORA E SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – INOVAÇÃO 

RECURSAL – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

PERÍCIA REQUERIDA PELOS AUTORES – RESPONSABILIDADE PELO 

PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.(...)Cabe a parte que requer a realização de 

perícia arcar com as despesas. A regra contida no artigo 6º, inc. VIII, do 

CDC implica tão-somente na inversão do ônus da prova prevista no art. 

333 do CPC e não na inversão da obrigação do pagamento previsto no art. 

33 do aludido diploma.(...)(Ap 70643/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 17/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016).Assim, INDEFIRO o pedido 

de  devo lução  dos  hono rá r i os  pe r i c i a i s  pagos  pe lo 

embargante.Requisite-se ao perito 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.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 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.: 1143451 Nr: 28881-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SOARES DA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 recurso.Nesse sentido a jurisprudência:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO 

NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a 

interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos 

do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de 

contradição externa. A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais 

somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 

535, Código de Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)“EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS.A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015)” (grifei)Assim, REJEITO os embargos.Cumpra-se o § 3º do art. 

1.010 do CPC.Cuiabá, 08 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.: 228476 Nr: 35724-86.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZA BENEDITA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:4276/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA - 

OAB:7854-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 TJMT:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIDO – AGRAVO 

PROVIDO – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS ENTRE 10% E 

20% - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADIÇÃO 

RECONHECIDA – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.1- Verificado que no 

acórdão embargado houve contradição quanto aos honorários, deve os 

aclaratórios ser providos para a apreciação da matéria.2- Os honorários 

devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil. (ED 

168918/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017)Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou 

provimento, atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do 

CPC/15, para sanar a omissão existente na sentença de p. 339.Com a 

correção, passa a decisão a ter a seguinte redação:“Com efeito, a 

concordância expressa e sem quaisquer ressalvas com os cálculos e 

com o depósito efetuado da devedora importam em quitação, na forma do 

art. 319 do Código Civil. Ante ao exposto, tendo a devedora adimplido a 

obrigação exequenda, EXTINGO o presente feito, determinando seu 

arquivamento, mediante as cautelas de estilo.Custas processuais pelo 

Espolio exequente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, 1§ e §2°, I à IV, e 6° do CPC/15, contudo a exigência da verba 

ficará suspensa, eis que o exequente é beneficiário da justiça 

gratuita.Expeça-se o competente alvará. . Intimem-se as partes para 

ciência, em especial o embargante para que se manifeste sobre o pedido 

de p.344/346.O prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir 

da pub l icação desta ,  nos termos do ar t .  1 .026 do 

CPC/15.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 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.: 311252 Nr: 22625-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA

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

OAB:6065/MT, CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO - 

OAB:12216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 Processo nº. 1582/2008 - Código 311252

Vistos e etc.
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Expeça-se certidão de crédito conforme requerido.

Após, arquive-se com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 08 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.: 344457 Nr: 14667-07.2008.811.0041

 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: GUARÚ REPRESENTAÇOES LTDA - ME, HERBERT 

CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE 

CARTUCHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/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) TAISA FERNANDES 

DA SILVA PERES, 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.: 389889 Nr: 25186-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA NIEUWENHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

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

OAB:OAB/MT 6.486-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 393398 Nr: 28755-16.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE SOUZA SILVERIO

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT

 modificação por meio do presente recurso.Nesse sentido a 

jurisprudência:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei)Assim, REJEITO os 

embargos.Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o 

prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação 

desta, nos termos do art. 1.026 do NCPC.Cuiabá, 08 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.: 745161 Nr: 42280-94.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEAMBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

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

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE com resolução de mérito esta ação de cobrança 

ajuizada pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, atual denominação da concessionária Centrais Elétricas 

Manogrossenses Ltda., a fim de CONDENAR MADEAMBRA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. ao pagamento das faturas de consumo 

de energia elétrica da UC n. 8725870, referente aos meses de fevereiro a 

maio/2009, que totalizam R$ 10.941,51. Tais valores deverão ser 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada vencimento e 

multa de 2%.Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze 

por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, 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, 08 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 824442 Nr: 30504-29.2013.811.0041

 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: DULCE CORTESE VARISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO P. SALATA NAHSAN - 

OAB:11.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015 julgo improcedentes os embargos monitórios e constituo de 

pleno direito em título executivo judicial a dívida ora cobrada e oriunda do 

inadimplemento da quantia de R$ 168.789,28 (cento e sessenta e oito mil 

setecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme as 

notas fiscais apresentadas às p. 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76. O valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 50 de 337



acrescido de juros de 1% a partir da citação.Determino o prosseguimento 

do feito na forma prevista na Parte Especial do NCPC, Livro I, Título II, 

Capítulo III (cumprimento de sentença). Condeno a ré/embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC/2015. Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de 

fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 850768 Nr: 53790-36.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO DE FRANÇA

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

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

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 ecorrida, e não entre esta e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos.Pacifica a jurisprudência que reconhece a 

impossibilidade de tal modificação por meio do presente recurso.Nesse 

sentido a jurisprudência:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 

535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A 

contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, 

verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do 

acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição 

externa. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, 

o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei)Assim, REJEITO os 

embargos.Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o 

prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação 

desta, nos termos do art. 1.026 do NCPC.Cuiabá, 08 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.: 860807 Nr: 2356-71.2014.811.0041

 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: CONCEIÇAO DE MIRANDA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JOSÉ DE OLIVEIRA - ME, JORGE JOSÉ 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN 

- OAB:4605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE com resolução de mérito os pedidos 

deduzidos nesta ação de cobrança ajuizada por Conceição de Miranda 

Correa da Costa para CONDENAR a ré Jorge José de Oliveira - ME ao 

pagamento dos aluguéis do imóvel localizado na Avenida Getúlio Vargas, 

675, Centro, em Cuiabá – MT, referentes aos meses de setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2011, além dos encargos locatícios, como: água, 

energia elétrica e IPTU do período. Tais valores deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do vencimento de cada prestação.Custas processuais 

deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 872706 Nr: 11565-64.2014.811.0041

 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: AMAZON CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO CELULAR S.A, GRUPO MS CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13.731, JANAINA DO AMARAL SILVA - OAB:14.972 - MT, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.826/A, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7.182/MT, 

HENRIQUE DE DAVID - OAB:84.740

 Processo nº 11565-64.2014.811.0041 - Código 872706

Vistos e etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Amazon Construtora 

LTDA em face da sentença que jugou parcialmente procedente os pedidos 

iniciais.

 A embargante sustenta que a sentença possuiu um erro material em sua 

parte dispositiva, visto que onde devia constar o nome da embargante 

constou “Samazon Construtora LTDA”. Assim pugna pela procedência dos 

pedidos iniciai para a correção do erro material apontado.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Verifico a ocorrência de erro sanável por meio dos embargos de 

declaração. De fato o nome da embargante, na parte dispositiva da 

sentença de p. 312/316 ficou grafado de forma errônea.

Posto isto, recebo os presentes embargos de declaração e lhes dou 

provimento, atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do 

CPC/15, para sanar o erro material verificado, passando a decisão conter 

o seguinte teor:

“Com estas considerações e fundamentos e, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados nesta ação de obrigação de fazer c/c declaração de 

inexistência de débito c/c pedido de repetição do indébito e danos morais, 

proposta por AMAZON CONSTRUTORA LTDA. contra VIVO CELULAR S.A 

E GRUPO MS CELULAR, para DECLARAR a inexigibilidade das cobranças 

efetuadas a maior de janeiro de 2014 à maio de 2014, inclusive com 

relação às parcelas dos aparelhos celulares. CONDENAR as rés a 

promover a restituição em dobro das quantias cobradas a maior referente 

aos meses de janeiro/2014, fevereiro/2014, março/2014, abril/2014 e 

maio/2014, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% 

ao mês desde a citação (artigo 405, CC).”

Intime-se a embargante Amazon para que se manifeste sobre o 

pagamento espontâneo realizado pela embargada, bem como o pedido de 

p. 326/328.

Após, concluso para deliberação.

 Intime-se.

Cuiabá, 08 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.: 891822 Nr: 24439-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR RIBEIRO DA CUNHA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 
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- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Agravo Retido ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. De 

acordo com a nova sistemática processual (Lei n. 13.105/2015) não existe 

mais tal meio de impugnação das decisões judiciais, vez que a mesma 

agora se processa por meio de preliminar a ser arguida em sede de 

Apelação, nesse sentido o art. 1.009,§1°do NCPC:“Art. 1.009. Da sentença 

cabe apelação.§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se 

a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são 

cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de 

apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas 

contrarrazões.”No mesmo sentido os ensinamentos de Fredie Didier 

Junior:“O CPC-2016 eliminou a figura do agravo retido e estabeleceu um rol 

de decisões sujeitas a agravo de instrumento. Somente são agraváveis as 

decisões nos casos expressamente previstos em lei. As decisões não 

agraváveis devem ser atacadas na apelação.” Entretanto, o Enunciado nº 

345 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabeleceu:“O art. 

1009, §1º, não se aplica às decisões publicadas em cartório ou 

disponibilizadas nos autos eletrônicos antes da entrada em vigor do 52 

CPC. (Grupo: Direito intertemporal e disposições finais e transitórias; 

redação alterada no V FPPC-Vitória)”Assim, deve-se aplicar o Código de 

Processo Civil de 1973 ao presente caso, eis que a decisão objeto do 

agravo retido foi proferida em 06/03/2015. Desta forma, analisando o feito 

e a decisão guerreada, tenho que a mesma deve ser mantida pelos seus 

próprios fundamentos (art.523, §2º CPC/73). O agravo retido permanecerá 

nos autos a fim de que dele conheça o E. Tribunal de Justiça na forma do 

art. 523, § 1º do Código de Processo Civil de 1973.Ultimem-se os atos para 

a realização da pericia determinada a p.177.Cumpra-se.Cuiabá, 08 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.: 894938 Nr: 26420-48.2014.811.0041

 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: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CECATTO LTDA 

ME, GERSON CECATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA DO CORPO CONFECÇOES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BARBOZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13.794, Robson Barozzi Brisard Gomes - 

OAB:13.794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O, MARCUS FERNANDO VON KIRCHENHEIM - 

OAB:6.706/MT, NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - OAB:14100

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015 julgo procedente com resolução de mérito os embargos 

monitórios opostos por VIA DO CORPO CONFECÇÕES LTDA. ME em 

desfavor de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS CECATTO LTDA. ME, a 

fim de DECLARAR a inexigibilidade dos cheques números 104408 e 

104409, emitidos em 17 de novembro e dezembro de 2009, 

respectivamente, sacados contra o Unibanco, agência 7132, conta 

corrente 261041-2, no valor de R$ 4.971,00 cada.Custas processuais pela 

autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 

85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 

trinta dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 08 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.: 931695 Nr: 50211-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135.506

 de tal modificação por meio do presente recurso.Nesse sentido a 

jurisprudência:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei)Assim, REJEITO os 

embargos.Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o 

prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação 

desta, nos termos do art. 1.026 do NCPC.Cuiabá, 08 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.: 942266 Nr: 55929-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNÃO COSTA - OAB:24.956, 

VALÉRIA LEMES DE MEDEIROS - OAB:27.403

 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) ELAINE CARDINALI 

AÉRE, 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.: 1012417 Nr: 28552-44.2015.811.0041

 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: REBECA ELISA DE MORAES PONTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BIANCHINI FERREIRA 

FERNANDES - OAB:17.145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT

 por meio do presente recurso.Nesse sentido a jurisprudência:EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA 

DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA 

- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 
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embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015)“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei)Assim, REJEITO os 

embargos.Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o 

prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação 

desta, nos termos do art. 1.026 do NCPC.Cuiabá, 08 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.: 1090659 Nr: 6406-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARK RODRIGUES DE SOUZA MACEDO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.197

 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) JOSILEIDE GLORIA DE 

SOUZA 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.: 299683 Nr: 22623-74.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, 

LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT

 Processo nº. 22623-74.2008.811.0041- Código 299683

Vistos e etc.

Expeça-se certidão de crédito conforme requerido.

Após, arquive-se com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 08 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.: 407254 Nr: 39422-46.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO MARGEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável 

a alegação de contradição externa. A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)“EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS.A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015)” (grifei)Assim, REJEITO os embargos.Intimem-se as partes da 

presente decisão, cientificando que o prazo para interposição de novos 

recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do 

NCPC.Cuiabá,08 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.: 450937 Nr: 1548-09.1990.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES DA ROCHA CAVALCANTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMENSOLO CONSTRUÇÕES CIVIS INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5014/1990

Código 450937

Vistos e etc.

Trata-se de notificação, em que o réu foi devidamente notificado, 

conforme certidão de p. 20-V.

O notificante foi intimado via DJE por intermédio do advogado constituído 

nos autos p. 25 para retirar os autos. Porem à p. 26/28 foi informado que o 

advogado do notificante faleceu.

Determinado a intimação pessoal do notificante para retirar os autos e 

constituir novo patrono, a correspondência foi devolvida, com a 

informação “desconhecida” p. 32.

O parágrafo único do artigo 274 do CPC dispõe ser válida a intimação no 

endereço constante nos autos, mesmo que não recebida pelo interessado. 

Vejamos:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Grifo nosso).

Insta salientar que cabe ao interessado manter suas informações 

devidamente atualizadas, o que, in casu, não ocorreu.

Assim, ARQUIVEM-SE estes autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742614 Nr: 39516-38.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE RODRIGUES BARBOSA

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

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

OAB:8575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 , pugna pela procedência dos embargos de declaração para que seja 

reformada a referida decisão com a majoração dos honorários 

sucumbenciais fixados.Os autos vieram conclusos.É o relatório. 

Decido.Conforme preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os 

embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. 

Vejamos:“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 em 

comento, a embargante alega omissão por ausência de fundamentação 

quanto critério utilizado para fixação dos honorários sucumbenciais. 

Contudo, a decisão se encontra bem fundamentada.Na verdade, a 

embargante pretende a modificação da decisão, sendo a via dos 

embargos inadequada à sua pretensão.Nesse sentido a 

jurisprudência:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. (...) A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)Assim, REJEITO os embargos.Intimem-se as 

partes da presente decisão, cientificando que o prazo para interposição 

de novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 

1.026 do NCPC.Cuiabá, 08 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.: 797141 Nr: 3511-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA ALVES PEREIRA, JPC, SONIA 

CRISTINA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESIPARK DO GRUPO SESI/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA PRATES - OAB:16443 / 

MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/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) PABLO JOSÉ 

MELATTI, 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 Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 807535 Nr: 14006-52.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE CRISTINA DA SILVA MARQUES, DIEGO 

FERNANDO DA SILVA, JUCIMEIRE DA SILVA MARQUES, MARCIO 

FRANCIRLEY DA SILVA MARQUES, MARCOS FRANCIRLEY DA SILVA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA, 

LIBERTY SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Pereira Veneranda - 

OAB:30.629-MG, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11.686, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454

 Certifico que, procedo a intimação dos apelados/requeridos, para 

apresentarem contra-razões no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829075 Nr: 34909-11.2013.811.0041

 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: GERALDO SILVA DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, PERICLES DOS SANTOS 

BEZERRA SÁ - OAB:, RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - OAB:, VICTOR 

VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 “Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a 

requerida ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos 

e setenta e cinco reais), corrigida monetariamente, desde a data do 

sinistro enfocado, e acrescida de juros de mora, fixados em 1% ao mês, a 

partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406, do Código Civil.Em 

face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação com espeque no artigo 85, 

§2º, do CPC, verbas que deverão rateadas entre as partes na proporção 

de 50% (cinquenta por cento), cuja exigibilidade de tal verba em relação à 

autora, fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC, da LAJ, eis que 

beneficiário da AJG (fl. 35).Recurso de Apelação interposto a p. 

108/124..Assim, cumpra-se o § 3º do art. 1.010 do CPC.Cuiabá-MT, 08 de 

janeiro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949690 Nr: 60147-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARTA GOMES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Processo n° 60147-95.2014.811.0041 - Código 949690

Vistos e etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Regina Marta Gomes 

contra a sentença de p.370/373, que julgou improcedente os pedidos 

iniciais e a condenou em custas e honorários sucumbenciais.

A embargante sustenta que a decisão é omissa, tendo em vista que não 

observou que é beneficiaria da justiça gratuita. Assim, pugna pela 

procedência dos embargos de declaração para que seja declarada a 

inexigibilidade da verba sucumbencial, diante do beneficio concedido.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

 Nota-se da decisão que realmente não houve manifestação quanto à 

suspensão da verba honorarias por ser a embargante beneficiaria da 

justiça gratuita.

Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou provimento, 

atribuindo efeitos modificativos nos termos do art. 494, II do CPC/15 para 
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sanar a omissão existente na sentença de p. 370/373.

Com a correção, passa a decisão a ter a seguinte redação:

“Revogo a antecipação da tutela deferida à p. 136/137.

Autorizo a ré o levantamento dos valores depositados em Juízo.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três reais), nos moldes 

do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, contudo a verba ficará 

suspensa pelo prazo previsto no art. 98, §3° do CPC, eis que a autora é 

Beneficiaria da Justiça Gratuita, nos termos da decisão de p. 136/137.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. (...)”

Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o prazo para 

interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos 

termos do art. 1.026 do NCPC.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 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.: 1021104 Nr: 32475-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE OLIVEIRA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O, LUIZ FERNANDO DA SILVA - OAB:17657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 “Posto isto, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgo procedente com 

resolução de mérito o pedido da ação de cobrança proposta por LEIDIANE 

OLIVEIRA SILVA em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 456,19 

(quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso.”Intimem-se as 

partes da presente decisão, cientificando que o prazo para interposição 

de novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 

1.026 do NCPC.Cuiabá-MT, 08 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.: 1259815 Nr: 24329-77.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR MOEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEIXOTO ABAL - 

OAB:SC/20.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 24329-77.2017.811.0041

Código 1259815

DESPACHO

Cientifiquem-se o exequente e o juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a certidão do Oficial de Justiça de p. 12.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo requerido, devolva-se 

a deprecata ao Juízo de Origem, como determina o art. 393 da 

CNGC/TJMT.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 80361 Nr: 6-67.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOURIVAL MATTOS CONCEIÇÃO, 

MOACIR SANTIAGO CARDOSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LALONI TRINDADE - 

OAB:86908/SP, SAIONARA MARI - OAB:5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud, uma 

vez que o exequente não demonstrou ter diligenciado em busca de bens 

para satisfação de seu crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1019485 Nr: 31583-72.2015.811.0041

 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: JOSE MARCIO EVANGELISTA

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Certifico que o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel compareceu à esta 5ª 

Vara Cível e designou perícia para o dia 05/03/2018, às 07:30 horas, no 

hospital SOTRAUMA. Em sendo assim, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o feito e encaminho intimação à parte autora para comparecer a 

perícia na data e local designados.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007675-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIARIO PINHEIRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO)

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida/Reconvinte para 

impugnar a contestação à Reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale 

Analista Judiciário 33.994

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 348761 Nr: 19157-72.2008.811.0041

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

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO ZANETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SGRINHOLI, MARIA IVONE STEFANO 

SGRINHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA FÁTIMA GONÇALVES - 

OAB:9121-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323/SP

 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 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 231907 Nr: 1312-95.2006.811.0041

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

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA RANGEL REIS, APARECIDO DOS 

REIS LIMA, CLEIDEMILDE RANGEL REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 
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FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da correspondência devolvida, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 31119 Nr: 4567-13.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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

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

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY FERREIRA NEVES 

SODRÉ - OAB:6782/MT, SÉRGIO ARIANO SODRÉ - OAB:3952/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.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 706738 Nr: 700-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTPLAN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 902706 Nr: 31847-26.2014.811.0041

 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: SIMONE SOUZA GARCIA

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - OAB:, 

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.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1024208 Nr: 33959-31.2015.811.0041

 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: SALETE EDILAMAR CAPITULA, DULCE ROSSANA 

CAPITULA, SUELI SOLANGE CAPITULA, SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA - 

OAB:OAB/MT 14.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, havendo concordância os Requeridos 

deverão efetuar o depósito judicial referente ao montante dos honorários, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 381670 Nr: 17063-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS - 

OAB:8.658/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 704828 Nr: 39512-35.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANAI FERREIRA POMPILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 758534 Nr: 10788-50.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 

16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA VAZ PATINI - 

OAB:11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 867769 Nr: 7742-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWALDO BATISTA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

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

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias

Estagiário de Direito
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Murilo P. Felicio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 911446 Nr: 37804-08.2014.811.0041

 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: MANOEL CONSTANTINO DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1041719 Nr: 42409-60.2015.811.0041

 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: GIVALDO CAMPOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MESQUITA BUZZETTI - 

OAB:OAB/MT 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1080239 Nr: 1600-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEUDI GABRIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/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 autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1168991 Nr: 39704-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERCLESIO DA SILVA E 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/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.: 840079 Nr: 44500-94.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GALEGA DAMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 937433 Nr: 53333-67.2014.811.0041

 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: TEODORA DE JESUS AMORIM

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.: 1061712 Nr: 51735-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO ENGETUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Exequente para promover o efetivo andamento do feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 935837 Nr: 52498-79.2014.811.0041

 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: SWDSKY STRAGEVITCH, PATRICIA CAETANO 

MARQUES STRAGEVITCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB 22 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIO LTDA, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MIGUEL A. PELISSARI - 

OAB:15112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA DOS 

SANTOS - OAB:14507, EMANUELE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:18.722/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO 

CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 
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termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1201073 Nr: 4988-65.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERKLEY INTERNATIONAL BRASIL SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1164606 Nr: 37773-17.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO ANTONIO DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO VIDOTTI - 

OAB:11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O 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.: 1079860 Nr: 1439-81.2016.811.0041

 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: MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OASIS LTDA - ME, LUCIENE 

COUTO BARBOSA, ENISON BISPO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:15535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da correspondência devolvida, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 454670 Nr: 26128-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA CARDOSO GOMES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos INTIMANDO a parte Exequente para se manifestar 

acerca da resposta de ofício, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 931970 Nr: 50380-33.2014.811.0041

 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: JANAINA MAXIMIANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

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

COSTA ZANATA - OAB:13.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997

 Impulsiono os autos, conforme Decisão de fls. 105, intimando as partes 

para, no prazo comum de 15 dias, apresentem seus memoriais finais.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008982-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031867-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FATIMA PASIERPSKI OAB - SC39887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A MARTINS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016822-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P C TAVARES DA SILVA & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021109-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & GARGAGLIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS 

UNIVERSITARIOS DE COLIDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT0009929S (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026328-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAM KHALIL WIHBY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (EXECUTADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL (EXECUTADO)
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CARVALHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032844-84.2017.8.11.0041

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:

CASIONEY AQUINO NUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029828-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALFREDO MORETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI OAB - MT0011350A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA SILVA FRANCISCO (EXECUTADO)

SHIRLEY FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

DJ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001484-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA AUXILIADORA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PAGOT (EXECUTADO)

CARMEN DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, que o pedido 

não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser 

adequado. No caso, a inicial deixa de informar a qualificação profissional 

da parte exequente, estando ainda, desacompanhada do comprovante de 

renda desta, documento probatório necessário, para análise do pedido de 

gratuidade. Desse modo, fundamentado na disposição contida nos artigos 

319, II e 99, § 2, ambos do CPC, intime-se a parte exequente, via DJE, por 

seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

informando nos autos a qualificação profissional da parte exequente, bem 

como, para anexar aos autos o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Cumprindo ressaltar que o benefício da gratuidade 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, o 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. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321 e 290, 

parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002824-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BATISTA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES OAB - 

MT15907/O-O (ADVOGADO)

DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA OAB - MT15650/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILLIANI DE MELLO FLORENCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, que o pedido 

não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser 

adequado. No caso, a inicial deixa de informar a qualificação profissional 

da parte exequente, estando ainda, desacompanhada do comprovante de 

renda destE, documento probatório necessário, para análise do pedido de 

gratuidade. Desse modo, fundamentado na disposição contida nos artigos 

319, II e 99, § 2, ambos do CPC, intime-se a parte exequente, via DJE, por 

seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

informando nos autos a qualificação profissional da parte exequente, bem 

como, para anexar aos autos o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Cumprindo ressaltar que o benefício da gratuidade 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, o 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. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321 e 290, 

parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002604-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES ANDREI ZUCCO OAB - SC10134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA VIAGENS E ECOTURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARCELO ALVES ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que o pedido inicial 

encontra-se instruído com os documentos necessários, incluindo os 

Títulos Executivos (Termo de Confissão de Dívida e Cheque), e 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Dessa forma, 

citem-se o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a 

serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de 

bens, constando expressamente do mandado que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, 

artigo 827, § 1º). Conste, também, que o executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá 

constar que se o oficial de justiça não encontrar o executado, deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o 

prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o senhor oficial de justiça 

proceder de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu 

cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre 

imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale 
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Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001723-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINI BARROS DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que o pedido inicial 

encontra-se instruído com os documentos necessários, incluindo os 

Títulos Executivos (Contrato Particular de Confissão de Dívida e Cheque), 

e o comprovante de recolhimento das custas processuais. Dessa forma, 

cite-se o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a 

serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de 

bens, constando expressamente do mandado que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, 

artigo 827, § 1º). Conste, também, que o executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá 

constar que se o oficial de justiça não encontrar o executado, deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o 

prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o senhor oficial de justiça 

proceder de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu 

cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre 

imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001645-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que o pedido inicial 

encontra-se instruído com os documentos necessários, incluindo os 

Títulos Executivos (03 Duplicatas), e o comprovante de recolhimento das 

custas processuais. Dessa forma, cite-se o(s) executado(s) para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado 

(s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000294-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR PIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que o pedido inicial 

encontra-se instruído com os documentos necessários, incluindo o Título 

Executivo (Contrato), e o comprovante de recolhimento das custas 

processuais. Cite-se o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos 

termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação de bens, constando expressamente do mandado que 

no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) 

do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038638-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

GERALDO SARAGIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO BRIANTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que o pedido inicial 

encontra-se instruído com os documentos necessários, incluindo o Título 

Executivo (Contrato de Locação), e o comprovante de recolhimento das 

custas processuais. Cite-se o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 

829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação de bens, constando expressamente do 

mandado que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por 
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cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038802-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDONES CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que o pedido inicial 

encontra-se instruído com os documentos necessários, incluindo o Título 

Executivo (01 Cheque), e o comprovante de recolhimento das custas 

processuais. Cite-se o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos 

termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação de bens, constando expressamente do mandado que 

no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) 

do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037990-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CUSTODIO DE LANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE JOSE DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria que a parte requerente formula pedido 

de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira para 

arcar com as despesas processuais, contudo, deixa de anexar ao pedido 

o comprovante de renda, para análise do pedido. Ressaltando que o 

benefício da gratuidade tem por escopo possibilitar que os verdadeiros 

necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, o 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. Diante do exposto, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando que faz jus ao benefício requerido, anexando ao 

feito a (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda), 

ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena 

de indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038636-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação Monitória, onde a parte autora requer a 

concessão da gratuidade da Justiça, alegando, tratar-se de entidade 

beneficente de assistência social e educação sem fins econômicos. 

Sabemos que cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária à 

pessoa jurídica, todavia, necessário a comprovação da impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do STJ, 

que assim, dispõe: Súmula nº 481 do STJ - “Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, em que 

pesem os argumentos apresentados pela requerente, pode ser verificar 

no relato dos fatos e documentos anexados nos autos, que a esta exerce 

atividade de ensino privado, visando lucro, tanto que interpõe junto ao 

Judiciário, ações objetivando cobrança de dívida oriunda de mensalidade 

escolar, como a presente Monitória. Dessa forma, não restando 

demonstrada nos autos a incapacidade financeira, intime-se a requerente, 

por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

o pedido inicial, anexando nos autos documento hábil de comprovação de 

sua hipossuficiência, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038645-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação Monitória, onde a parte autora requer a 

concessão da gratuidade da Justiça, alegando, tratar-se de entidade 

beneficente de assistência social e educação sem fins econômicos. 

Sabemos que cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária à 

pessoa jurídica, todavia, necessário a comprovação da impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do STJ, 

que assim, dispõe: Súmula nº 481 do STJ - “Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, em que 

pesem os argumentos apresentados pela requerente, pode ser verificar 

no relato dos fatos e documentos anexados nos autos, que a esta exerce 

atividade de ensino privado, visando lucro, tanto que interpõe junto ao 
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Judiciário, ações objetivando cobrança de dívida oriunda de mensalidade 

escolar, como a presente Monitória. Dessa forma, não restando 

demonstrada nos autos a incapacidade financeira, intime-se a requerente, 

por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

o pedido inicial, anexando nos autos documento hábil de comprovação de 

sua hipossuficiência, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038660-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLE MACHADO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação Monitória, onde a parte autora requer a 

concessão da gratuidade da Justiça, alegando, tratar-se de entidade 

beneficente de assistência social e educação sem fins econômicos. 

Sabemos que cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária à 

pessoa jurídica, todavia, necessário a comprovação da impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do STJ, 

que assim, dispõe: Súmula nº 481 do STJ - “Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, em que 

pesem os argumentos apresentados pela requerente, pode ser verificar 

no relato dos fatos e documentos anexados nos autos, que a esta exerce 

atividade de ensino privado, visando lucro, tanto que interpõe junto ao 

Judiciário, ações objetivando cobrança de dívida oriunda de mensalidade 

escolar, como a presente Monitória. Dessa forma, não restando 

demonstrada nos autos a incapacidade financeira, intime-se a requerente, 

por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

o pedido inicial, anexando nos autos documento hábil de comprovação de 

sua hipossuficiência, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038669-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR JULIA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação Monitória, onde a parte autora requer a 

concessão da gratuidade da Justiça, alegando, tratar-se de entidade 

beneficente de assistência social e educação sem fins econômicos. 

Sabemos que cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária à 

pessoa jurídica, todavia, necessário a comprovação da impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do STJ, 

que assim, dispõe: Súmula nº 481 do STJ - “Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, em que 

pesem os argumentos apresentados pela requerente, pode ser verificar 

no relato dos fatos e documentos anexados nos autos, que a esta exerce 

atividade de ensino privado, visando lucro, tanto que interpõe junto ao 

Judiciário, ações objetivando cobrança de dívida oriunda de mensalidade 

escolar, como a presente Monitória. Dessa forma, não restando 

demonstrada nos autos a incapacidade financeira, intime-se a requerente, 

por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

o pedido inicial, anexando nos autos documento hábil de comprovação de 

sua hipossuficiência, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002505-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BASILE OAB - SP291834 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria que o pedido inicial vem acompanhado 

de prova escrita, sem eficácia de Título Executivo (Nota Fiscal com 

comprovante de entrega da mercadoria), assim, tem-se em tese, por 

satisfeito, o requisito da Ação Monitoria, conforme disposto no artigo 700, 

caput do Código de Processo Civil. Custas processuais recolhidas. Ante 

ao exposto, cite-se a parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído a causa (art. 701 do 

CPC), ou ofereça embargos os quais suspenderão a eficácia do mandado 

inicial. Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se 

no mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002929-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOURIVAL MATTOS CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT0016606A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEIDILENE DE JESUS SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria que a parte requerente formula pedido 

de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira para 

arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao 

pedido o comprovante de renda, para análise do pedido. Ressaltando que 

o benefício da gratuidade tem por escopo possibilitar que os verdadeiros 

necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, o 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. Diante do exposto, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando que faz jus ao benefício requerido, anexando ao 

feito a (cópia última declaração de imposto de renda), ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038381-61.2017.8.11.0041

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):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, interposta por 

Faeda Advogados Associados em desfavor do Banco do Brasil S/A, cujo 

pedido vem instruído com os documentos necessários a sua propositura, 

incluindo o comprovante de recolhimento das custas processuais. 

Todavia, verifica-se no Id nº 11343624, que o Dr. Rodrigo Mischiatti, vem 

aos autos postular seu ingresso no processo na forma de Assistente 

Litisconsorcial, alegando que possui interesse jurídico na demanda, por se 

considerar legítimo titular do direito discutido, por ter sido sócio da 

sociedade advocatícia do polo ativo, a qual levava o seu nome, tanto que 

firmou o contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil. O 

pretenso Assistente, anexa ainda aos autos (Id nº 11343610), cópia do 

Protocolo de Cisão de Sociedade de Advogados onde ficou estipulado que 

os honorários advocatícios do Banco do Brasil seriam rateados na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada escritório. Diante 

disso, determino que se intime a parte requerente para no prazo de 15 

dias, manifestar-se quanto ao pedido de Ingresso do Assistente 

Litisconsorcial, acima citado, conforme estipula o artigo 120 do CPC. 

Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação do requerente, 

voltem-me os autos concluso para novas deliberações e prosseguimento 

do feito. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038384-16.2017.8.11.0041

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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, interposta por 

Faeda Advogados Associados em desfavor do Banco do Brasil S/A, cujo 

pedido vem instruído com os documentos necessários a sua propositura, 

incluindo o comprovante de recolhimento das custas processuais. 

Todavia, verifica-se no Id nº 11343997, que o Dr. Rodrigo Mischiatti, vem 

aos autos postular seu ingresso no processo na forma de Assistente 

Litisconsorcial, alegando que possui interesse jurídico na demanda, por se 

considerar legítimo titular do direito discutido, por ter sido sócio da 

sociedade advocatícia do polo ativo, a qual levava o seu nome, tanto que 

firmou o contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil. O 

pretenso Assistente, anexa ainda aos autos (Id nº 11344034), cópia do 

Protocolo de Cisão de Sociedade de Advogados onde ficou estipulado que 

os honorários advocatícios do Banco do Brasil seriam rateados na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada escritório. Diante 

disso, determino que se intime a parte requerente para no prazo de 15 

dias, manifestar-se quanto ao pedido de Ingresso do Assistente 

Litisconsorcial, acima citado, conforme estipula o artigo 120 do CPC. 

Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação do requerente, 

voltem-me os autos concluso para novas deliberações e prosseguimento 

do feito. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002443-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. D. A. S. (AUTOR)

ANA CLAUDIA DE ARAUJO SIRUGI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AISLAN HONORATO DE MORAES (RÉU)

WANDERLEY FERNANDES LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, onde o requerente menor 

representado por sua genitora formula pedido de gratuidade da Justiça 

alegando falta de condições para arcar com as despesas processuais. 

Em relação à 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. No caso em apreço, o pedido do requerente encontra-se 

desacompanhado do comprovante de renda de seus provedores. 

Ressaltando, que o benefício da gratuidade tem por escopo possibilitar 

que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. 

Assim, o 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. Ante ao 

exposto, intime-se o requerente via DJE, por seu patrono, para no prazo 

de 15 dias, emendar o pedido inicial, demonstrando que faz jus ao 

benefício da gratuidade, anexando no feito o comprovante de renda de 

seus provedores (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do benefício, 

ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se 

que o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da 

inicial - artigos 321 e 290, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001466-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONTACT PRIME COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.A.A. BEZERRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade a 

ser analisada, 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 das custas processuais e o respectivo comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). 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: 1001704-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEDROSO DE MORAES (AUTOR)

GRACE EMANUELLE GUERREIRO DIAS ROCATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS OAB - MT17311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

VRG LINHAS AEREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação indenizatória que a primeira requerente (Grace 

Emanuelle), formula pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de 

condições financeira para arcar com as despesas processuais, deixando, 

contudo, de anexar ao pedido o comprovante de renda, para análise do 

pedido. O benefício da gratuidade tem por escopo possibilitar que os 

verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, o 

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. Dessa forma, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente supra 

citada, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, demonstrando que faz jus ao benefício requerido, 

anexando ao feito a (cópia última declaração de imposto de renda), ou 

ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 
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de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003025-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de execução por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente, distribuída sem o devido recolhimento das custas processuais. 

Inexistindo pedido de gratuidade, intime-se a parte requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

Guia de recolhimento das custas processuais e o respectivo comprovante 

de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). 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: 1002019-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SARA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

E. C. D. S. C. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, onde a requerente menor 

representado por sua genitora formula pedido de gratuidade da Justiça 

alegando falta de condições para arcar com as despesas processuais. 

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, e no caso, o pedido encontra-se desacompanhado do 

comprovante de renda. Diante disso, intime-se a parte requerente via DJE, 

por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

demonstrando que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito o 

comprovante de renda (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do benefício, 

ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se 

que o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da 

inicial - artigos 321 e 290, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 860434 Nr: 2078-70.2014.811.0041

 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: EVANIL CANUTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico que,encaminho intimação das partes para,manifestarem acerca 

dos esclarecimentos do perito sobre o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 747313 Nr: 44556-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA BRITO FEGURI

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

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

VASCONCELOS - OAB:7036/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 Processo Código nº 747313

VISTOS,

 No julgamento dos Embargos do Devedor em apenso (código n.802112), 

ficou reconhecida inexistência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do presente feito - título líquido, certo e 

exigível.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo executivo, nos termos do 

artigo 485, IV do CPC .

Custas pela parte Exequente. Sem honorários porque arbitrados nos 

Embargos do Devedor em apenso.

 Considerando o disposto no artigo 1.012, §1º, IV c/c §3º do CPC, 

aguarde-se o decurso do prazo para interposição de recurso da sentença 

proferida nos Embargos do Devedor em apenso, para posterior liberação 

de eventuais constrições efetivadas nestes autos.

 Após, inexistindo ulteriores deliberações, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770090 Nr: 23091-96.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELY GARCIA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAHINDRA BRASIL, BRAMONT MONTADORA 

INDUSTRIAL E COMERCIAL DE VEICULOS S.A, NOVA DELHI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA THAISA DIAS 

PENACHIONI - OAB:14.665/MT, BRUNO MARCELO RENNÓ BRAGA - 

OAB:OAB/SP 157.095, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Embargada 

(requerida) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1082559 Nr: 2733-71.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DA SILVA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO FARIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSAIR PIRES ESVICERO JUNIOR - 

OAB:6210/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória código. 1082559

VISTOS,

Decorrido o prazo sem manifestação do interessado quanto a certidão 

NEGATIVA do Sr. Oficial de Justiça, devolvam-se os autos à Comarca de 

origem, conforme dispõe o artigo 1.213 da CNGC/TJMT:

Art. 1.213. Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar 

o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação 

no prazo, dar cumprimento ao pedido.

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) 
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dias, manifestação ou providência da parte interessada (manifestação 

sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que 

o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão.

Às providências.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1263946 Nr: 25779-55.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL MARTINS FELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MARTINS FELICIO - 

OAB:4826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória Código. 1263946

VISTOS,

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Atente-se ao que dispõe o artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT:

§ 1º No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria 

deverá comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações.

Após, devolva-se à comarca de origem, observando as formalidades 

legais.

Às providências.

Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1278757 Nr: 1501-53.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNEI ZUNTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 1278757

Vistos,

 Cuida-se de Carta Precatória redistribuída a este Juízo, em cumprimento a 

Resolução 11/2017-TP, objetivando oitiva de testemunha.

Designo o dia 02 de Maio de 2018, às 13h15min, para a realização do ato 

deprecado.

Cabe ao advogado da parte que arrolou a testemunha intimá-la, por carta 

com aviso de recebimento, acerca do dia, horário e local da audiência ora 

designada, devendo juntar aos autos cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 

03 (três) dias em relação à audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC.

Comunique-se o Juízo Deprecante, cientificando-o da data da audiência, 

servindo cópia desta decisão como ofício.

Em caso de ser certificado pelo Meirinho que a testemunha, objeto da 

presente, esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a presente 

missiva ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1023418 Nr: 33610-28.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA DE JESUS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MAURICIO SOLIVA 

SORIA - OAB:OAB/SP 229003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória código. 1023418

VISTOS,

Tendo em vista o teor da certidão NEGATIVA do Sr. Oficial de Justiça, 

devolvo os autos ao cartório para impulsionamento por ato ordinatório, 

conforme dispõe o artigo 1.213 da CNGC:

Art. 1.213. Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar 

o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação 

no prazo, dar cumprimento ao pedido.

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) 

dias, manifestação ou providência da parte interessada (manifestação 

sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que 

o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação do interessado, 

certifique-se e devolvam-se os autos à Comarca de origem com as 

homenagens deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1033643 Nr: 38423-98.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGEIA CRISTINA SACOMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE SOUZA ALVES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGEDIA CRISTINA SACOMAN - 

OAB:110912/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO POLONI SANCHES 

- OAB:158795/SP

 Carta Precatória nº 1033643

Vistos,

 Cuida-se de Carta Precatória redistribuída a este Juízo, em cumprimento a 

Resolução 11/2017-TP, objetivando oitiva de testemunha.

Designo o dia 25 de Abril de 2018, às 13h15min, para a realização do ato 

deprecado.

Cabe ao advogado da parte que arrolou a testemunha intimá-la, por carta 

com aviso de recebimento, acerca do dia, horário e local da audiência ora 

designada, devendo juntar aos autos cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 

03 (três) dias em relação à audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC.

Comunique-se o Juízo Deprecante, cientificando-o da data da audiência, 

servindo cópia desta decisão como ofício.

Em caso de ser certificado pelo Meirinho que a testemunha, objeto da 

presente, esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a presente 

missiva ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1112572 Nr: 15762-91.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CARDOSO LEMES FORTUNATO

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

LEÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória código. 1112572

VISTOS,

De acordo com o petitório de fls. 23, certifique-se e devolvam-se os autos 

à comarca de origem com as homenagens deste juízo.
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Às providências.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1137147 Nr: 26143-61.2016.811.0041

 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: SINVAL RODRIGUES GOUVEIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n. 1137147.

 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) PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

 No tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial 

elaborado pelo IML para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, 

não há se falar em tal exigência porquanto não constam no rol previsto no 

artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74.

 Vejamos:

Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e 

a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte.

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

Desta feita, não há razão para o acolhimento da preliminar 

supramencionada.

3.3) 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 

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 
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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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1148996 Nr: 31227-43.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DEMETRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO SLONCZEWSKI - 

OAB:25.238/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória código. 1148996

VISTOS,

Decorrido o prazo sem manifestação do interessado quanto a certidão 

NEGATIVA do Sr. Oficial de Justiça, devolvam-se os autos à Comarca de 

origem, conforme dispõe o artigo 1.213 da CNGC/TJMT:

Art. 1.213. Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar 

o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação 

no prazo, dar cumprimento ao pedido.

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) 

dias, manifestação ou providência da parte interessada (manifestação 

sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que 

o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão.

Às providências.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1163001 Nr: 37184-25.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA CRISTINA GUARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO LINDOLFO PORTELA 

BEZERRA - OAB:80289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória código. 1163001

VISTOS,

Tendo em vista o teor da certidão NEGATIVA do Sr. Oficial de Justiça, 

devolvo os autos ao cartório para impulsionamento por ato ordinatório, 

conforme dispõe o artigo 1.213 da CNGC:

Art. 1.213. Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar 

o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação 

no prazo, dar cumprimento ao pedido.

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) 

dias, manifestação ou providência da parte interessada (manifestação 

sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que 

o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação do interessado, 

certifique-se e devolvam-se os autos à Comarca de origem com as 

homenagens deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1230859 Nr: 15149-37.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDELMAR BARBOZA MONTEIRO - 

OAB:9998/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 1230859

Vistos,

 Cuida-se de Carta Precatória redistribuída a este Juízo, em cumprimento a 

Resolução 11/2017-TP, objetivando oitiva de testemunha.

Designo o dia 16 de Maio de 2018, às 13h15min, para a realização do ato 

deprecado.

Cabe ao advogado da parte que arrolou a testemunha intimá-la, por carta 

com aviso de recebimento, acerca do dia, horário e local da audiência ora 

designada, devendo juntar aos autos cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 

03 (três) dias em relação à audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC.

Comunique-se o Juízo Deprecante, cientificando-o da data da audiência, 

servindo cópia desta decisão como ofício.

Em caso de ser certificado pelo Meirinho que a testemunha, objeto da 

presente, esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a presente 

missiva ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1259584 Nr: 24254-38.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTTO, IZABEL 

CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 1259584

Vistos,

 Fundamentado no que dispõe o artigo 1.048, inciso I, do CPC, acolho o 

pedido formulado pelo requerente as folhas 12/13, para dar prioridade na 

tramitação deste feito antecipando a data da audiência para oitiva da 

testemunha por ele arrolada.

Cancele-se a audiência agendada as folhas 11.

Para inquirição da testemunha arrolada pelo requerente objeto do ato 

deprecado, designo o dia 08 de Março de 2018, às 13h15min.

Caberá ao advogado da parte que arrolou a testemunha intimá-la, por 

carta com aviso de recebimento, acerca do dia, horário e local da 

audiência ora designada, devendo juntar aos autos cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à audiência, nos termos 

do art. 455, §1º, do CPC.

Comunique-se a data ao juízo deprecante, servindo a copia deste 

despacho como oficio.

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.: 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 da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação de fls. 132/137.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1121846 Nr: 19589-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETERSON REINEHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTON DEBONI DOS 

SANTOS - OAB:20677/O, MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - 

OAB:21571-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Código – 1121846.

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 86/88, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127567 Nr: 21988-15.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE POICHE BENITES DE ALMEIDA, KBDA, BBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FERREIRA DO NASCIMENTO, 

THEREZA PATRIZIA ALVES PIGNATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658/MT

 Por conta disso, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO e 

DECLARO EXTINTA a presente medida cautelar, sem julgamento de mérito, 

assim como, CONDENO a parte Requerente ao ônus de sucumbência, 

devendo arcar com as custas e despesas processuais e honorários de 

advogado do Réu que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, ambos, do CPC, ficando a cobrança da 

autora condicionada ao disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Códex, ante 

a assistência judiciária gratuita concedida à fl. 30.Transitada em julgado, 

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

estilo.P.I.C.Cuiabá/MT, 22 de Fevereiro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127567 Nr: 21988-15.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE POICHE BENITES DE ALMEIDA, KBDA, BBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FERREIRA DO NASCIMENTO, 

THEREZA PATRIZIA ALVES PIGNATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658/MT

 Certifico a necessidade de nova publicação da sentença de fls. 68/69, 

ante ao não cadastramento do advogado do requerida. Dito Isto, segue a 

referida decisão: (...) Por conta disso, nos termos do artigo 485, VI, do 

NCPC, JULGO e DECLARO EXTINTA a presente medida cautelar, sem 

julgamento de mérito, assim como, CONDENO a parte Requerente ao ônus 

de sucumbência, devendo arcar com as custas e despesas processuais 

e honorários de advogado do Réu que fixo em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, ambos, do CPC, 

ficando a cobrança da autora condicionada ao disposto no artigo 98, §3º, 

do mesmo Códex, ante a assistência judiciária gratuita concedida à fl. 30.

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

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127567 Nr: 21988-15.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE POICHE BENITES DE ALMEIDA, KBDA, BBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FERREIRA DO NASCIMENTO, 

THEREZA PATRIZIA ALVES PIGNATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658/MT

 Código do Processo nº 1127567

Vistos,

Trata-se de processo redistribuído da 4ª Vara Cível, para este Juízo, por 

declínio de competência, conforme decisão proferida as folhas 59.

Dessa forma, determino o apensamento deste feito ao processo nº 

18635-74.2010.811.0041 - código 442734, e aguarde-se a realização da 

audiência de instrução designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2014.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1145349 Nr: 29785-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Processo n.1145349.

 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 
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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 – 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 a médica Dra. MARISA 

FERNANDA VIEIRA TAVARES, cadastrada junto ao banco de dados de 

peritos do TJ/MT, com endereço na Av. Bosque da Saúde nº 355, Apt. 501 

– Ed. Salvador Dali, CEP. 78050-070, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 

3642-5241 (res.), 65 3624-9922 (consultório), ou 65 9972-0837, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1180700 Nr: 44019-29.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMERCIAIS DO EST.DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB:11361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória código. 1180700

VISTOS,

Decorrido o prazo sem manifestação do interessado quanto a certidão 

NEGATIVA do Sr. Oficial de Justiça, devolvam-se os autos à Comarca de 

origem, conforme dispõe o artigo 1.213 da CNGC/TJMT:

Art. 1.213. Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar 

o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação 

no prazo, dar cumprimento ao pedido.

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) 

dias, manifestação ou providência da parte interessada (manifestação 

sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que 

o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão.

Às providências.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1197441 Nr: 3763-10.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARLY REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL 

LTDA - REDE SOCIAL, ANTONIO LINO DA SILVA PINTO, JORGE LUIZ 

SGANZERLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO AUGUSTO BASSI - 

OAB:299.377/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória código. 1197441

VISTOS,

Decorrido o prazo sem manifestação do interessado quanto a certidão 

NEGATIVA do Sr. Oficial de Justiça, devolvam-se os autos à Comarca de 

origem, conforme dispõe o artigo 1.213 da CNGC/TJMT:

Art. 1.213. Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar 

o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação 

no prazo, dar cumprimento ao pedido.

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) 

dias, manifestação ou providência da parte interessada (manifestação 

sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que 

o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão.

Às providências.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1262740 Nr: 25339-59.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO DE BOITUVA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SOUZA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE JORGE BRANCACCIO - 

OAB:SP/219.160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória Código. 1262740

VISTOS,

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Atente-se ao que dispõe o artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT:

§ 1º No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria 

deverá comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações.

Após, devolva-se à comarca de origem, observando as formalidades 

legais.

Às providências.

Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1262959 Nr: 25400-17.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JELIAN MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON GREGÓRIO L. JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE NOVA 

MUTUM - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 1262959

Vistos,

 Cuida-se de Carta Precatória redistribuída a este Juízo, em cumprimento a 

Resolução 11/2017-TP, objetivando oitiva de testemunha.

Designo o dia 18 de Abril de 2018, às 13h15min, para a realização do ato 

deprecado.

Cabe ao advogado da parte que arrolou a testemunha intimá-la, por carta 

com aviso de recebimento, acerca do dia, horário e local da audiência ora 

designada, devendo juntar aos autos cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 

03 (três) dias em relação à audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC.

Comunique-se o Juízo Deprecante, cientificando-o da data da audiência, 

servindo cópia desta decisão como ofício.

Em caso de ser certificado pelo Meirinho que a testemunha, objeto da 

presente, esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a presente 

missiva ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1263957 Nr: 25788-17.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ROSARIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANAN MONTEIRO DE 

ARRUDA - OAB:7671/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória Código. 1263957

VISTOS,

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Atente-se ao que dispõe o artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT:

§ 1º No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria 

deverá comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações.

Após, devolva-se à comarca de origem, observando as formalidades 

legais.

Às providências.

Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1264557 Nr: 25898-16.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANCELINO LEME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILDSON RODRIGUES BARACHO, GEREMIAS 

BORTOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLENE BENITES - 

OAB:16.211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória Código. 1264557

VISTOS,

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Atente-se ao que dispõe o artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT:

§ 1º No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria 

deverá comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações.

Após, devolva-se à comarca de origem, observando as formalidades 

legais.

Às providências.

Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1264632 Nr: 25929-36.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILÊNIO ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Carta Precatória nº 1264632

Vistos,

 Cuida-se de Carta Precatória redistribuída a este Juízo, em cumprimento a 

Resolução 11/2017-TP, objetivando oitiva de testemunha.

Designo o dia 11 de Abril de 2018, às 13h15min, para a realização do ato 

deprecado.

Cabe ao advogado da parte que arrolou a testemunha intimá-la, por carta 

com aviso de recebimento, acerca do dia, horário e local da audiência ora 

designada, devendo juntar aos autos cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 

03 (três) dias em relação à audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC.

Comunique-se o Juízo Deprecante, cientificando-o da data da audiência, 

servindo cópia desta decisão como ofício.

Em caso de ser certificado pelo Meirinho que a testemunha, objeto da 

presente, esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a presente 

missiva ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1265721 Nr: 26270-62.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETI FERNANDES REU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS, 

RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória Código. 1265721

VISTOS,

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Atente-se ao que dispõe o artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT:

§ 1º No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria 

deverá comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações.

Após, devolva-se à comarca de origem, observando as formalidades 

legais.

Às providências.

Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1273887 Nr: 28965-86.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMAEL DIVINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória Código. 1273887

VISTOS,

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Atente-se ao que dispõe o artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT:

§ 1º No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria 

deverá comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações.

Após, devolva-se à comarca de origem, observando as formalidades 

legais.

Às providências.

Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1275809 Nr: 295-04.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINO TIMÓTEO DOS SANTOS, JHAYKON DOS 

SANTOS, DALMIRO SANTOS DE ABREU, LAERCIO SANTOS DE ABREU, 

APARECIDO DIAS, ADRIANO CAETANO ALVES, RUDINEI RIBEIRO, MARLEI 

PADILHA, ADÃO ADORNE, GEFERSON DO NASCIMENTO, SILVANA 

MOTA, EDENILSON EVARISTO, ANTÔNIO BENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 1275809

Vistos,

 Cuida-se de Carta Precatória redistribuída a este Juízo, em cumprimento a 

Resolução 11/2017-TP, objetivando oitiva de testemunha.

Designo o dia 04 de Abril de 2018, às 13h15min, para a realização do ato 

deprecado.

Cabe ao advogado da parte que arrolou a testemunha intimá-la, por carta 

com aviso de recebimento, acerca do dia, horário e local da audiência ora 

designada, devendo juntar aos autos cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 

03 (três) dias em relação à audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC.

Comunique-se o Juízo Deprecante, cientificando-o da data da audiência, 

servindo cópia desta decisão como ofício.

Em caso de ser certificado pelo Meirinho que a testemunha, objeto da 

presente, esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a presente 

missiva ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802112 Nr: 8574-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA REGINA BRITO FEGURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZONILDES PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA LETICIA VANI DE 

OLIVEIRA - OAB:10.887, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR interposto por KATIA 

REGINA BRITO FEGURI, reconhecendo a inexistência de título executivo 

extrajudicial apto a amparar o processo de execução.Condeno a parte 

Embargada ao pagamento das custas e despesas processuais que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85,§2º 

do CPC. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo executivo EM 

APENSO (código n. 747313), o que faço com fulcro no artigo 485, IV do 

CPC (inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo - título líquido, certo e exigível).Preclusa a via 

recursal, translade-se cópia da presente aos autos executivos, e, em 

seguida, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de 

fevereiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1023418 Nr: 33610-28.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA DE JESUS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MAURICIO SOLIVA 

SORIA - OAB:OAB/SP 229003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 
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acerca da certidão negativa do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1264557 Nr: 25898-16.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANCELINO LEME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILDSON RODRIGUES BARACHO, GEREMIAS 

BORTOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLENE BENITES - 

OAB:16.211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento da diligência do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1265721 Nr: 26270-62.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETI FERNANDES REU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS, 

RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento da diligência do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1163001 Nr: 37184-25.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA CRISTINA GUARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO LINDOLFO PORTELA 

BEZERRA - OAB:80289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1262740 Nr: 25339-59.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO DE BOITUVA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SOUZA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE JORGE BRANCACCIO - 

OAB:SP/219.160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento da diligência do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 925017 Nr: 46495-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIR JOSUE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA DE SOUZA 

BARBOSA ROSA - OAB:15395/ OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - 

OAB:OAB/SP 297.608, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 (...)órios que deverão incidir sobre o montante apurado. Mister frisar que 

a incidência de juros e correção monetária sobre o valor de cada parcela 

devida a título de indenização mensal somente irá ocorrer no caso da 

parte Requerida não ter efetuado o respectivo pagamento nos autos 

dentro do prazo fixado, sobretudo porque a ordem judicial para tanto foi 

preferida em sede de antecipação de tutela(fl.109/110), tanto é que no 

próprio dispositivo restou consignado que os valores eventualmente 

depositados nos autos devem ser deduzidos do montante devido. Desta 

feita, não há se falar em mora até a data da entrega das chaves se o 

pagamento da indenização deveria ser feito mensalmente nos autos até o 

dia 10 de cada mês, sendo certo que a partir daí, os valores depositados 

encontram-se submetidos aos critérios de atualização e rendimentos 

inerentes aos depósitos judiciais.No caso, repito, a data para entrega das 

chaves é o marco final da responsabilidade da parte Requerida/Executada 

para efetuar os respectivos pagamentos.Nesse passo, à simples leitura 

do cálculo encartado as fls. 651/655, conclui-se facilmente que a 

Contadoria Judicial elaborou a planilha em estrita observância ao comando 

judicial.Portanto, nos casos em que os cálculos apresentados por uma das 

partes são divergentes, o parecer do contador Judicial deve ser acolhido, 

máxime em razão da sua equidistância das partes e, consequentemente, 

sua imparcialidade na elaboração do laudo e, ainda, diante da presunção 

de que observou as normas legais pertinentes ao caso concreto.Desta 

feita, HOMOLOGO O CÁLCULO da contadoria judicial as fls. 651/655, para 

o fim de declarar o valor REMANESCENTE da execução a importância de 

R$ 41.038,59 (quarenta e um mil e trinta e oito reais e cinquenta e nove 

centavos), sobre o qual deverão ser acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir de 13/06/2017 e correção monetária (INPC) até a data do efetivo 

pagamento, haja vista que o prazo solicitado pela parte Executada as fls. 

662 já se esgotou.Intimem-se. Cumpra-seCuiabá, 09 de fevereiro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1153660 Nr: 33305-10.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU SAPORITI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR VASSOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA WAGNER - 

OAB:47.905/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

VISTOS,

CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior, observando o que dispõe 

a CNGC quanto a prática dos atos ordinatórios pela Secretaria (Cap. II. 

Seção 7 - art. 393 e seguintes), evitando conclusões desnecessárias.

 Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem, com as homenagens 

deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 863385 Nr: 4342-60.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLOS PETRÓLEO DO BRASIL LTDA, 

CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL ALBERTO CERQUEIRA 

ZEITOUNE - OAB:113.031/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

VISTOS,

Diante da comprovação do recolhimento das diligências (fls. 19/20), 

cumpra-se conforme já determinado no despacho anterior.

 Atente-se para o que dispõe a CNGC quanto à prática dos atos 

ordinatórios pela Secretaria, evitando-se conclusões desnecessárias.

 Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem, com as homenagens 

deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1245246 Nr: 19647-79.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEODIR DE CARLI, TEREZINHA VARGAS BELLO DE 

CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIURA MELO FERNANDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:MT/22.750/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

VISTOS,

CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior, observando o que dispõe 

a CNGC quanto a prática dos atos ordinatórios pela Secretaria (Cap. II. 

Seção 7 - art. 393 e seguintes), evitando conclusões desnecessárias.

 Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem, com as homenagens 

deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 832027 Nr: 37639-92.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBIO GERALDO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ARAÚJO 

ALMEIDA FILHO - OAB:71.627/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

VISTOS,

CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior, observando o que dispõe 

a CNGC quanto a prática dos atos ordinatórios pela Secretaria (Cap. II. 

Seção 7 - art. 393 e seguintes), evitando conclusões desnecessárias.

 Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem, com as homenagens 

deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1229366 Nr: 14612-41.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO DE OLIVEIRA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR SILGUEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MONTEIRO DE 

FREITAS - OAB:RJ/176.303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

VISTOS,

CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior, observando o que dispõe 

a CNGC quanto a prática dos atos ordinatórios pela Secretaria (Cap. II. 

Seção 7 - art. 393 e seguintes), evitando conclusões desnecessárias.

 Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem, com as homenagens 

deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1235426 Nr: 16635-57.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FARIA TIBURCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA APARECIDA CADETE 

TELES - OAB:MG 123.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

VISTOS,

CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior, observando o que dispõe 

a CNGC quanto a prática dos atos ordinatórios pela Secretaria (Cap. II. 

Seção 7 - art. 393 e seguintes), evitando conclusões desnecessárias.

 Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem, com as homenagens 

deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1254918 Nr: 22663-41.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNINGÁ - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE CÁSSIA BANDEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE CASTRO 

LANZIOTTI - OAB:52081/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

VISTOS,

CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior, observando o que dispõe 

a CNGC quanto a prática dos atos ordinatórios pela Secretaria (Cap. II. 

Seção 7 - art. 393 e seguintes), evitando conclusões desnecessárias.

 Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem, com as homenagens 

deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1131830 Nr: 23815-61.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ITAÍ, PARANAPANEMA, AVARÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRMA LERIA NOGUEIRA, ANDRELINO 

RODRIGUES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ANTONIO FONSECA 

NOGUEIRA - OAB:288458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

VISTOS,

CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior, observando o que dispõe 

a CNGC quanto a prática dos atos ordinatórios pela Secretaria (Cap. II. 

Seção 7 - art. 393 e seguintes), evitando conclusões desnecessárias.

 Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem, com as homenagens 

deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1013299 Nr: 28922-23.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PULICE, MARIA TEREZA OLIVIERI PULICE, 

NELSON ALBERTO PULICE, EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRA MARIANA DE ALMEIDA, JOSE 

LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO EGIDIO SACHS - 

OAB:4.894/MT, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - OAB:OAB/MT 

12.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória
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VISTOS,

Diante da comprovação do recolhimento das diligências (fls. 11/12), 

cumpra-se conforme já determinado no despacho anterior.

 Atente-se para o que dispõe a CNGC quanto à prática dos atos 

ordinatórios pela Secretaria, evitando-se conclusões desnecessárias.

 Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem, com as homenagens 

deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773100 Nr: 26231-41.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- 

CANOPUS, BMW DO BRASIL LTDA

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

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, Gustavo 

Lorenzi de Castro - OAB:129134/SP, MARIO MEDEIROS NETO - 

OAB:12073 MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem nos 

autos acerca da proposta dos honorários periciais de fls. 344/347.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028921-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRISTINA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1028921-50.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, A parte Autora noticiou na 

petição acostada ao Id.10820334, o descumprimento de tutela proferida no 

Id.9962758, comprovando com o documento do Id.10820338 a negativação 

do nome da Requerente, mesmo com pleno conhecimento da ordem 

proferida por este juízo. Diante do exposto, reconheço o descumprimento 

da tutela de urgência deferida e DETERMINO que: 1 - Nos termos do artigo 

380 da CNGC, INTIME-SE a parte Requerida determinando o cumprimento 

integral da decisão liminar, no prazo de 48h(quarenta e oito horas), no 

sentido de promover a EXCLUSÃO dos dados da Autora nos órgão de 

proteção ao crédito, sob pena das “sanções civis (v.g. multa prevista nos 

artigo 77, IV, §1º e seguintes, artigo 497 e artigo 498 do CPC, improbidade 

administrativa – art. 11, inc. II, da Lei 8.429/92), penais (caracterização de 

crime de desobediência – art. 330, do Código Penal) e administrativas, 

COMPROVANDO nos autos no prazo de 05 (cinco) dias o integral 

cumprimento da ordem. 2 – Fica desde já majorada a multa para o caso de 

descumprimento da presente decisão, no importe de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) POR HORA, nos termos do §2º do artigo 77 do CPC, além da adoção 

de outras medidas necessárias, conforme estatuído no art. 536 e 537, do 

CPC. 3 - Havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, 

extraia-se cópia a partir da decisão em questão e dos documentos 

previsto no artigo 381 da CNGC, e encaminhe-a ao Ministério Público para 

adoção das providências legais pertinentes, no que tange à 

responsabilização criminal e administrativa da autoridade descumpridora. 

Após, com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como 

aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 10(dez) dias, querendo: 

4 – Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 5 

– Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº.1000268-04.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos, 

verifico que a causa de pedir da ação não condiz com a causa de pedir da 

tutela de urgência, uma vez que a parte Autora discorre que sua 

pretensão rescisória está fundamentada no descumprimento contratual da 

1ª Requerida. Entretanto, a causa de pedir da tutela de urgência é a 

condição de desemprego do Autor que impossibilitou de honrar os 

compromissos firmados com o 2º Requerido, dando a entender que este é 

o motivo para a inclusão do banco Réu no polo passivo (falta de 

condições financeiras). Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do referido Código de 

Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, querendo, delimitar e adequar a 

causa de pedir da ação ao pedido de tutela de urgência (descumprimento 

contratual da 1ª Requerida ou incapacidade financeira do Autor em manter 

o compromisso firmado com o 2º Requerido), individualizando as condutas 

lesivas que levaram ao litisconsórcio passivo necessário. Com fulcro no 

art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intime-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000393-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000393-69.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Verifico que a parte 

Autora formulou pedidos cumulados, atribuindo a causa valor destoante 

do que impõe o artigo 292 do CPC (rescisão de ato jurídico e indenização). 

Assinalo que a regra de fixação do valor da causa deve ser integralmente 

respeitada, um vez que influência no provimento jurisdicional, bem como 

na valoração das custas processuais. Desta feita, INTIME-SE a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

referido Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, atribuindo à causa 

o valor devido (artigo 292, inciso VI do CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000745-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE FRANCISCA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000745-27.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A presente demanda 

relaciona-se a direito de família e sucessão, cuja natureza é 

especialmente familiar, conforme dispõe a Resolução nº004/2014 - CGJ, 

que atribui competência especializada da vara de família nos seguintes 

termos: “Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e 

conhecer das causas relativas a menores nos casos previstos no 

Parágrafo único do art.148 da Lei nº8.069, de 13/07/90, em se tratando de 

criança e adolescente que não se enquadrem nas hipóteses do art.98 do 

mesmo diploma legal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Esp. De Família e Sucessões”. Assim, 

considerando que a lide posta em Juízo versa sobre pedido de alvará 

judicial para levantamento de valor proveniente de sucessão hereditária, 

impõe-se a declaração de incompetência deste Juízo e consequente 

redistribuição desta ação. Redistribua-se o feito ao juízo cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029171-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AVELINO PATRICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° 1029171-83.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 10998741, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, DECLARO 

EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC. As partes ficam dispensadas do 

pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 

3º do CPC. Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

observando as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1022897-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

SERGIO ADIB HAGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SALINA BELO (RÉU)

GIULIANO SALINA BELO - ME (RÉU)

GIULIANO SALINA BELO (RÉU)

MARTHA MARIA BRITO VICENTE BELO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT0008660A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°1022897-06.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 11610349, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, DECLARO 

EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC. As partes ficam dispensadas do 

pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 

3º do CPC. Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

observando as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019836-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAYRY CAMPOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019836-40.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSEMAYRY 

CAMPOS LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Anoto, 

por oportuno, que a procuração geral para o foro, mesmo com poderes 

especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do CPC, que exige 

procuração específica para o ato. Compulsando os autos, verifico que a 

hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Saneado o processo 

(art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o 

seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 
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de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a 

ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, 

§5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais 

a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública 

ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, 

intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, 

com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte 

autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Int. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001017-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYEGO DA CUNHA CLEMENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001017-21.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DYEGO 

DA CUNHA CLEMENTI V Vistos em Correição. Dê-se vista ao Ministério 

Público para que se manifeste como custos juris, requerendo o que 

entender de direito, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.018/73. Com a vinda 

aos autos da manifestação do Parquet, façam-me os autos conclusos. 

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. Às 

providências. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002860-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002860-21.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DARI JARBAS DE LIMA 

ALBUQUERQUE W Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em desfavor de Darijarbas de Lima Albuquerque. A 

partir da detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora pretende 

promover a busca e apreensão de automóvel em razão de inadimplência 

do bem alienado fiduciariamente. Ocorre que a competência para 

processar e julgar demandas que envolvem matéria referente a alienação 

fiduciária é da Vara Especializada de Direito Bancário, conforme dispõe o 

art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008, do Conselho da Magistratura. 

Destarte, a matéria discutida nos autos é eminentemente bancária. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado, in verbis : “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – 

RETIRADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO POLO – MANUTENÇÃO DO 

CONTEÚDO FINANCEIRO DA AÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.“É 

cediço que a competência da Vara Especializada em Direito Bancário não 

é definida pela presença do banco/instituição financeira em um dos polos 

da demanda, mas sim, é definida pela natureza bancária da matéria 

debatida.” Precedente desta Câmara.”(TJMT, CC 68184/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no 

DJE 12/08/2016). Assim sendo, considerando a matéria discutida nos 

autos, DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 

demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a uma das Vara Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010137-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA RENASCER S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 350 do Código de Processo Civil. Por se tratar de ato ordinatório, essa 

providência deve ser adotada pelo Gestor Judiciário, independentemente 

de ordem judicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001407-25.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GUERRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 350 do Código de Processo Civil. Por se tratar de ato ordinatório, essa 

providência pode ser adotada pelo Gestor Judiciário, independentemente 

de ordem judicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002977-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA LEITE DE FRANCA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARTINS DE MELO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002977-12.2018.8.11.0041 AUTOR: ERMINIA LEITE 

DE FRANCA RÉU: DIVINA MARTINS DE MELO SILVA W Vistos em 

Correição. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação, qual seja, o contrato de aluguel 

firmado entre as partes, sob pena de extinção da ação sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036014-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

C M SILVA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036014-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROBSON 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO PAN S.A., C M SILVA 

COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME W Vistos. INDEFIRO o pedido 

constante no Id nº 11616708, tendo em vista que o artigo 334, § 4º, inciso 

I, prevê que a audiência não será realizada somente “se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual”. 

Ademais, descabida, ainda, a aplicação do disposto no inciso II do 

supracitado dispositivo legal, haja vista que a presente demanda envolve 

direitos disponíveis e, portanto, direitos que permitem a transação. 

Intime-se. Cumpra-se integralmente o decisum constante no Id. nº 

11215926. Cuiabá/MT, 09 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004816-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Benedito Silvio Correa Faria Ezequiel (REQUERENTE)

ANAILCE APARECIDA EZEQUIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004816-09.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANAILCE 

APARECIDA EZEQUIEL, BENEDITO SILVIO CORREA FARIA EZEQUIEL 

Vistos. DEFIRO o pedido formulado pelo Parquet (Id nº 6115292). Intime-se 

a parte interessada a fim de que junte aos a anuência do genitor ou adite a 

inicial para promover a sua citação. Prazo: 30 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 08 

de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001413-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001413-95.2018.8.11.0041 AUTOR: ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A K Vistos em Correição. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08 

de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031929-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (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 1031929-35.2017.8.11.0041 AUTOR: EDSON SANTOS 

PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de Março de 2018, as 09h45min, 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: 1034510-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GARCIA DIAS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034510-23.2017.8.11.0041 AUTOR: DIEGO GARCIA 

DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos 

em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, as 10h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 09. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032275-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ANDERSON RIBEIRO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032275-83.2017.8.11.0041 AUTOR: DENILSON 

ANDERSON RIBEIRO DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de Março 

de 2018, as 10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032290-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BISPO BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032290-52.2017.8.11.0041 AUTOR: JESSICA BISPO 

BARBOZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de Março de 2018, as 10h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 09. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035276-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAILSON VIANA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035276-76.2017.8.11.0041 AUTOR: JONAILSON 

VIANA RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, as 10h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 78 de 337



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: 1033296-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FRANCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033296-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSUE 

FRANCO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, as 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035415-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035415-28.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ CARLOS 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, as 11h15min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 09. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002977-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA LEITE DE FRANCA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARTINS DE MELO SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002977-12.2018.8.11.0041 AUTOR: ERMINIA LEITE 

DE FRANCA RÉU: DIVINA MARTINS DE MELO SILVA W Vistos em 

Correição. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação, qual seja, o contrato de aluguel 

firmado entre as partes, sob pena de extinção da ação sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002702-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002702-63.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELIANA 

GARCIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A W Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Eliana Garcia em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas nos autos. 

Alega, a requerente, que é consumidora dos serviços da requerida 

através da unidade consumidora nº 6/1272770-7. Assevera que, nos 

meses de dezembro/2017 e janeiro/2018, as faturas emitidas pela 

concessionária requerida constam cobrança de consumo “muito além do 

que normalmente consome”. Aduz que, não obstante tenha efetivado 

reclamação perante a empresa requerida e no PROCON, o seu nome foi 

incluído nos órgãos de proteção ao crédito, bem como teve o fornecimento 

de energia em sua residência suspenso. Por essa razão, requer, em sede 

de tutela de urgência, que a requerida restabeleça o fornecimento da 

energia elétrica, bem como proceda com a retirada de seus dados dos 

cadastros restritivos de crédito. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta parcial 

deferimento. Com efeito, não comporta acolhimento o pedido de exclusão 
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do nome da parte autora dos cadastros restritivos, tendo em vista que, 

compulsando o extrato de negativação apresentado (Id. nº 11662868), 

afere-se que a inclusão se efetivou em razão da ausência de pagamento 

de fatura não contestada, qual seja, a relativa ao mês de outubro/2017, no 

valor de R$ 379,41 (trezentos e setenta e nove reais e quarenta e um 

centavos). Ocorre que, muito embora tenha vencido no dia 28.11.2017 (Id. 

nº 11662787, pág. 1), a referida fatura somente foi paga no dia 

09.01.2018 (Id. nº 11662787, pág. 2). Ademais, o extrato de consulta foi 

retirado apenas um dia após o pagamento do débito (Id. nº 11662868), de 

maneira que, de fato, não houve tempo suficiente para que a requerida 

tenha processado a liquidação do pagamento e providenciado a baixa da 

restrição. Lado outro, no que se refere às faturas contestadas (12/2017 e 

01/2018), num juízo de cognição sumária, constata-se a presença da 

probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta evidenciado, 

pelo histórico de contas acostado no movimento nº 11662872, que houve 

expressivo aumento no consumo medido nas faturas emitidas para os 

meses de dezembro/2017 e de janeiro/2018. Ademais, considerando que a 

fatura estava sendo discutida administrativamente (Id nº 11662710 e 

11662747), não se mostra prudente a negativação dos dados da parte 

autora. À propósito, colaciono o seguinte julgado, in verbis: “Ação 

declaratória de inexigibilidade de crédito C.C. Indenização por danos 

morais. Energia elétrica. Diferença de consumo. Sentença de procedência 

parcial. A irregularidade no medidor de energia elétrica não foi 

comprovadamente realizada pelo/a apelado/a, tampouco a impossibilidade 

de aferimento das contas anteriores alegada. Ausência de notificação do 

consumidor. Negativação do nome do autor apesar da discussão 

administraiva. Dano moral configurado. Sentença confirmada nos termos 

do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.”(TJSP; APL 

1040585-15.2016.8.26.0100; Ac. 10182216; São Paulo; Trigésima Oitava 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; DJESP 

02/03/2017). Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, consoante informado na exordial, 

houve a suspensão do serviço, razão pela qual a parte requerente está 

sendo privada indevidamente da prestação de um serviço público 

essencial. Ademais, caso a tutela não seja deferida, a parte requerente, 

em razão de possível negativação, sofrerá prejuízos econômicos, uma 

vez que ficará impossibilitada de trabalhar com seus créditos e formalizar 

transações comerciais, além da possibilidade de ser privada da utilização 

de um serviço público essencial. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 

dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido 

no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior inscrição dos dados da parte autora no 

cadastro restritivo de crédito, bem como com a regular suspensão do 

fornecimento de energia. Não obstante presente os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, cumpre anotar que a insurgência quanto 

aos valores supostamente excessivos das faturas não retira da parte 

autora a obrigação do pagamento ao menos do valor que entende devido, 

posto que afronta ao princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos 

serviços de energia elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide 

julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. 

Fatura de consumo com valor acima da média. Decisão agravada 

indeferindo a tutela provisória por ausência de probabilidade. Decisão que 

se reforma. Faturas em valor equivalente ao dobro da conta mais alta 

recebida pela parte autora e cerca de 300% superior às faturas 

anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento doméstico 

Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço essencial e 

deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso conhecido e 

provido para determinar que a ré se abstenha de interromper o serviço, 

condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 165,35 que 

entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício ao órgão 

responsável para exclusão da negativação referente à fatura impugnada.” 

(TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta 

Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 

18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o depósito em juízo 

do valor que a parte autora entende devido nas faturas contestadas. 

Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida: a) sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC, RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 

UC-6/1272770-7, sem prejuízo de suspensão em razão de fatura não 

objeto de discussão nos presente autos; b) sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC, SE ABSTENHA de 

realizar a cobrança do débito até o julgamento do mérito da presente 

demanda, assim como de incluir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao 

depósito judicial do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

questionadas (dezembro/2017 e janeiro/2018), observando-se, para tanto, 

a média de consumo relativa aos três meses anteriores ao período 

contestado (09, 10 e 11/2017). Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. 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 17 de Abril de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

via mandado por oficial plantonista. Cuiabá - MT, 07 de Fevereiro de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035760-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MACHADO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035760-91.2017.8.11.0041 AUTOR: GILBERTO 

MACHADO CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

as 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

09. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 
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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: 1029284-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029284-37.2017.8.11.0041 AUTOR: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A K Vistos em Correição. INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais 

e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032337-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LEOCADIO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032337-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUCIANA 

LEOCADIO COUTINHO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de Março 

de 2018, ao 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033142-76.2017.8.11.0041

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033142-76.2017.8.11.0041 AUTOR: COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A K Vistos em Correição. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06 

de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001429-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLOS EMANUEL ALMEIDA CINTRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001429-49.2018.8.11.0041 AUTOR: KARLLOS 

EMANUEL ALMEIDA CINTRA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando 

os autos, verifico que a parte autora não instruiu a inicial com documento 

hábil a comprovar o prévio requerimento administrativo da indenização 

pleiteada. Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede 

de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece 

de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada. Assim, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio 

requerimento administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002227-10.2018.8.11.0041

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002227-10.2018.8.11.0041 AUTOR: COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A K Vistos em Correição. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06 

de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 749312 Nr: 1384-72.2012.811.0041

 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: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORGANA VIEIRA WILKE, LUIS FERNANDO 

WILKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RODRIGO EZEQUIEL - 

OAB:21502/O

 Ante o exposto, nos termos do artigo 344 do CPC, DECRETO A REVELIA 

da parte ré e, com fulcro nos artigos 355, inciso II, e 487, inciso I, ambos 

do CPC, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória, o que faço para constituir 
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o título executivo extrajudicial, consistente no contrato de prestação de 

serviços educacionais de fls. 23/24, no valor de R$ R$4.268,00 (quatro 

mil, duzentos e sessenta e oito reais), corrigido monetariamente pelo INPC 

desde o vencimento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês desde a citação;CONDENO, ainda, a parte requerida 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, 

29 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1086268 Nr: 4426-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FREDERICO MÜLLER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGINA MARIA DA CHAGAS, LUIZ 

CARLOS TORQUATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da citação da 

primeira requerida às fls. 52, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 703845 Nr: 38492-09.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACECLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESDBSA, SDPAC-S, TCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, DINA APOSTOLAKIS MALFATTI - OAB:96352/SP, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:, LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476/MT, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - 

OAB:OAB/BA 16.780, MIRIAM PERON PEREIRA CURIATI - 

OAB:104430/SP, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - 

OAB:10.445/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765687 Nr: 18397-84.2012.811.0041

 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: LIVIA DANIELLI RONDON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI RONDON GONÇALVES 

- OAB:9888-B, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15.634/MT, 

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, JANAINA RUBINA PEDRO 

PASSADORE - OAB:14.499, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 805348 Nr: 11813-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIO CESAR DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 828708 Nr: 34556-68.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE TADEU BRAZ MEDEIROS, SILVIA GARCIA 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACROPOLO INCORPORAÇOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, PAULO JOSÉ DE ARAÚJO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1029771 Nr: 36692-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIRA VALERIANA DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531-MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 374543 Nr: 11021-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE 

MÁRMORES, JOSÉ RODRIGUES COSTA, ROSANGELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Exequente retirar carta precatória para distribuição no juízo deprecado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1021376-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR NICOLAU PERIUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 82 de 337



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021376-60.2016.8.11.0041 AUTOR: ALMIR NICOLAU 

PERIUS RÉU: ANDERSON RAMOS DOS SANTOS W Vistos. Considerando 

que, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, é 

permitido ao autor, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de 

pedir, independentemente de consentimento do réu, RECEBO a emenda à 

inicial contida no movimento de Id. nº 11583578. Por conseguinte, 

DETERMINO que se proceda com as alterações necessárias na 

classificação da demanda perante o Sistema PJE, assim como que seja 

cancelada a audiência de conciliação anteriormente designada. Em 

seguida, observando-se o endereço informando na petição de Id. nº 

11583578, CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

pagar a dívida, as custas processuais e os honorários advocatícios, sob 

pena de penhora de bens, nos termos do art. 829 do Código de Processo 

Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. Conste, ainda, 

no mandado de citação, ordem de penhora e avaliação, a ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado. Não localizada a parte executada para citação, proceda-se 

com o arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. 

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do 

débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual, 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017843-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS OLIVEIRA TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017843-93.2016.8.11.0041 AUTOR: LEONIDAS 

OLIVEIRA TAVARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Anoto, 

por oportuno, que a procuração geral para o foro, mesmo com poderes 

especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do CPC, que exige 

procuração específica para o ato. Aliás, nesse sentido, são os 

ensinamentos de Tereza Arruda Alvim Wambier, a qual, no livro “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, pontua que: “não se 

admite a utilização da procuração genérica com poderes para negociar: o 

documento deverá fazer referência expressa ao processo em que poderá 

ser realizada a negociação” (Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil [livro eletrônico]: artigo por artigo / coordenação Teresa 

Arruda Alvim Wambier... [et.al.]. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016. Outros autores: Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da 

Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello). Ressalte-se ainda que, in 

casu, adequada é a aplicação da interpretação teleológica, no espírito de 

seguir a intenção do legislador ao elaborar a norma jurídica e, assim, 

assegurar a efetividade da proposta do novo Código de Processo Civil. 

Destarte, ao tornar a ocorrência da audiência de conciliação um ato 

obrigatório (art. 334, caput e § 4º, CPC), é certo que o objetivo da norma é 

viabilizar tanto quanto possível a composição das partes, pelo que a 

exigência de procuração específica para a audiência coaduna com esse 

intuito, haja vista que possibilita a manifestação expressa e clara da 

vontade da parte em constituir representante específico para o ato. Além 

do mais, interessante anotar que, por ocasião da assinatura da 

procuração específica para a audiência de conciliação, o causídico 

poderá alertar a parte quanto à necessidade de sua presença, assim 

como informá-la sobre a possibilidade de constituir representante com 

poderes específicos para o ato. Lado outro, compulsando os autos, 

verifico que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), 

nem mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois 

há necessidade de produção de outras provas e não existem pedidos 

incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear 

o processo, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. No que tange o defeito 

na representação processual, verifico que a procuração acostada aos 

autos está nos termos da lei, pois, segundo dispõe o art. 595, do Código 

Civil, “no contrato de prestação de serviços, quando qualquer das partes 

não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e 

subscrito por duas testemunhas”, de modo que, não há necessidade de 

que o documento seja por instrumento público. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO. 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Civil não exige que a 

representação processual de analfabeto seja feita por meio de 

instrumento público, sendo suficiente, neste caso, a existência de 

instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. 

2. Ressalta-se, inicialmente, que se deve facilitar o acesso à justiça. Em 

que pese o entendimento posto, deve-se respeitar o mínimo possível do 

formalismo e das exigências legais, a fim de resguardar a própria pessoa 

que busca o socorro do poder judiciário. 3. Tratando-se de contrato de 

prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa que não sabe ler 

(caso da apelante), a respectiva procuração (CC, art. 653) que abriga a 

prestação do serviço pode ser feita por instrumento particular, exigindo a 

Lei apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas 

(CC, art. 595). 4. In casu, analisando a situação posta, afere- se que a 

procuração ad judicia de fl. 22 respeitaram os termos do artigo 595 do 

Código Civil, ou seja, vieram assinadas por duas testemunhas. 5. Acerca 

da matéria, o conselho nacional de justiça proferiu decisão, reconhecendo 

a dispensabilidade de procuração pública para materializar contrato de 

mandado outorgado por analfabeto no procedimento de controle 

administrativo nº. 0001464-74.2009.2.00.0000, em sintonia com o 

entendimento desta corte. 6. Outrossim, com base no art. 16 da Lei n. 

1.060/50, existe a possibilidade de ratificação do mandato em audiência, 

dispensando- se à parte hipossuficiente os custos de uma procuração 

pública. 7. Ressalta-se, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto ao 

mandato constituído, não sendo crível presumir que o procurador da parte 

esteja agindo com excesso de mandato, ou mesmo contrariamente aos 

interesses desta, tendo em vista que comprovada esta situação jurídica 

estaria sujeito o referido bacharel as penas a que alude do novo código de 

processo civil, além das daquelas disciplinares, como a suspensão do 
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direito de exercício profissional junto ao respectivo órgão de classe. 8. 

Recurso de apelação conhecido e provido, no sentido de considerar válida 

a representação processual do autor, para cassar a sentença e 

determinar o retorno dos autos à instância originária, devendo o feito ali 

prosseguir. (TJCE; APL 0004866-06.2015.8.06.0124; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Teodoro Silva Santos; DJCE 09/05/2016; Pág. 28). No que tange 

a comprovação do local da residência do requerente, anoto que não se 

trata de documento indispensável à propositura da ação, sendo certo que 

na procuração ad judicia outorgada consta como sendo o seu domicílio o 

Município de Rondonópolis-MT. Dessa forma, competia ao requerido, na 

forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, no 

entanto, não faz em nenhum processo judicial em que a competência é 

relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso 

recorta e cola!], como a que ora se afasta. Saneado o processo (art. 357 

do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu 

julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo 

de 05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. Efetuado depósito 

dos honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe 

da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização 

da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência 

a parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Int. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020900-85.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AGNALDO 

GOMES BARBOSA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não 

apresentou justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, 

APLICO MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça 

em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, 

§8º, do Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição 

em dívida ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da 

multa, OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito 

em dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. 

Anoto, por oportuno, que a procuração geral para o foro, mesmo com 

poderes especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do CPC, que 

exige procuração específica para o ato. Aliás, nesse sentido, são os 

ensinamentos de Tereza Arruda Alvim Wambier, a qual, no livro “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, pontua que: “não se 

admite a utilização da procuração genérica com poderes para negociar: o 

documento deverá fazer referência expressa ao processo em que poderá 

ser realizada a negociação” (Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil [livro eletrônico]: artigo por artigo / coordenação Teresa 

Arruda Alvim Wambier... [et.al.]. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016. Outros autores: Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da 

Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello). Ressalte-se ainda que, in 

casu, adequada é a aplicação da interpretação teleológica, no espírito de 

seguir a intenção do legislador ao elaborar a norma jurídica e, assim, 

assegurar a efetividade da proposta do novo Código de Processo Civil. 

Destarte, ao tornar a ocorrência da audiência de conciliação um ato 

obrigatório (art. 334, caput e § 4º, CPC), é certo que o objetivo da norma é 

viabilizar tanto quanto possível a composição das partes, pelo que a 

exigência de procuração específica para a audiência coaduna com esse 

intuito, haja vista que possibilita a manifestação expressa e clara da 

vontade da parte em constituir representante específico para o ato. Além 

do mais, interessante anotar que, por ocasião da assinatura da 

procuração específica para a audiência de conciliação, o causídico 

poderá alertar a parte quanto à necessidade de sua presença, assim 

como informá-la sobre a possibilidade de constituir representante com 

poderes específicos para o ato. Lado outro, compulsando os autos, 

verifico que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), 

nem mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois 

há necessidade de produção de outras provas e não existem pedidos 

incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear 

o processo, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que tange ao defeito na 

representação processual, verifico que a procuração acostada aos autos 

está nos termos da lei, pois, segundo dispõe o art. 595, do Código Civil, 
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“no contrato de prestação de serviços, quando qualquer das partes não 

souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e 

subscrito por duas testemunhas”, de modo que, não há necessidade de 

que o documento seja por instrumento público. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO. 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Civil não exige que a 

representação processual de analfabeto seja feita por meio de 

instrumento público, sendo suficiente, neste caso, a existência de 

instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. 

2. Ressalta-se, inicialmente, que se deve facilitar o acesso à justiça. Em 

que pese o entendimento posto, deve-se respeitar o mínimo possível do 

formalismo e das exigências legais, a fim de resguardar a própria pessoa 

que busca o socorro do poder judiciário. 3. Tratando-se de contrato de 

prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa que não sabe ler 

(caso da apelante), a respectiva procuração (CC, art. 653) que abriga a 

prestação do serviço pode ser feita por instrumento particular, exigindo a 

Lei apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas 

(CC, art. 595). 4. In casu, analisando a situação posta, afere- se que a 

procuração ad judicia de fl. 22 respeitaram os termos do artigo 595 do 

Código Civil, ou seja, vieram assinadas por duas testemunhas. 5. Acerca 

da matéria, o conselho nacional de justiça proferiu decisão, reconhecendo 

a dispensabilidade de procuração pública para materializar contrato de 

mandado outorgado por analfabeto no procedimento de controle 

administrativo nº. 0001464-74.2009.2.00.0000, em sintonia com o 

entendimento desta corte. 6. Outrossim, com base no art. 16 da Lei n. 

1.060/50, existe a possibilidade de ratificação do mandato em audiência, 

dispensando- se à parte hipossuficiente os custos de uma procuração 

pública. 7. Ressalta-se, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto ao 

mandato constituído, não sendo crível presumir que o procurador da parte 

esteja agindo com excesso de mandato, ou mesmo contrariamente aos 

interesses desta, tendo em vista que comprovada esta situação jurídica 

estaria sujeito o referido bacharel as penas a que alude do novo código de 

processo civil, além das daquelas disciplinares, como a suspensão do 

direito de exercício profissional junto ao respectivo órgão de classe. 8. 

Recurso de apelação conhecido e provido, no sentido de considerar válida 

a representação processual do autor, para cassar a sentença e 

determinar o retorno dos autos à instância originária, devendo o feito ali 

prosseguir. (TJCE; APL 0004866-06.2015.8.06.0124; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Teodoro Silva Santos; DJCE 09/05/2016; Pág. 28). Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. No que tange a comprovação do local da residência do 

requerente, anoto que não se trata de documento indispensável à 

propositura da ação, sendo certo que na procuração ad judicia outorgada 

consta como sendo o seu domicílio o Município de Rondonópolis-MT. 

Dessa forma, competia ao requerido, na forma e tempo oportunos, 

excepcionar a competência do Juízo, o que, no entanto, não faz em 

nenhum processo judicial em que a competência é relativa, limitando-se a 

arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta e cola!], como 

a que ora se afasta. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do 

CPC), passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, 

incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, 

não se aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não configurada 

relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse 

sentido, colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). 

Obrigação imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de 

discricionariedade no tocante ao oferecimento e às regras da indenização 

securitária pelas respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção 

de contratação, tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 

segurado. Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de 

inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do 

Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 

2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 

06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do 

seguro DPVAT. Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica 

do ônus probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora 

que tem maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito 

afirmado. Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência 

e laudos médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 

1707702-2; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de 

Albuquerque Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). 

Além disso, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, 

aplica-se, no tocante à produção da prova pericial, as regras descritas no 

art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das 

despesas, não sendo, por essa razão fática, admitida a distribuição 

dinâmica do ônus da prova, eis que ausentes os requisitos do art. 373, 

§1º, do CPC. Dito isso, registro que, em relação às questões de fato, a 

atividade probatória deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos de fato: a) os danos pessoais foram causados a parte 

autora por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; b) os 

danos acarretaram invalidez permanente, total ou parcial; c) na hipótese 

de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela foi completa ou 

incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial 

completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) 

na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual 

o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas partes. Nomeio 

como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, médico, CRM/MT 

1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 675, Bairro Centro 

Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na 

forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 

05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. No que tange a parte 

requerente, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

não existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, 

sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, 

por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe 

o dia, hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima 

de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para 

a realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada 

com aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência 

ensejará na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 07 de Fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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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 1027306-25.2017.8.11.0041 AUTOR: LORENA 

ALESSANDRA DA SILVA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não 

apresentou justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, 

APLICO MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça 

em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, 

§8º, do Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias 
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para que a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição 

em dívida ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da 

multa, OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito 

em dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. 

Anoto, por oportuno, que a procuração geral para o foro, mesmo com 

poderes especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do CPC, que 

exige procuração específica para o ato. Aliás, nesse sentido, são os 

ensinamentos de Tereza Arruda Alvim Wambier, a qual, no livro “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, pontua que: “não se 

admite a utilização da procuração genérica com poderes para negociar: o 

documento deverá fazer referência expressa ao processo em que poderá 

ser realizada a negociação” (Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil [livro eletrônico]: artigo por artigo / coordenação Teresa 

Arruda Alvim Wambier... [et.al.]. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016. Outros autores: Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da 

Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello). Ressalte-se ainda que, in 

casu, adequada é a aplicação da interpretação teleológica, no espírito de 

seguir a intenção do legislador ao elaborar a norma jurídica e, assim, 

assegurar a efetividade da proposta do novo Código de Processo Civil. 

Destarte, ao tornar a ocorrência da audiência de conciliação um ato 

obrigatório (art. 334, caput e § 4º, CPC), é certo que o objetivo da norma é 

viabilizar tanto quanto possível a composição das partes, pelo que a 

exigência de procuração específica para a audiência coaduna com esse 

intuito, haja vista que possibilita a manifestação expressa e clara da 

vontade da parte em constituir representante específico para o ato. Além 

do mais, interessante anotar que, por ocasião da assinatura da 

procuração específica para a audiência de conciliação, o causídico 

poderá alertar a parte quanto à necessidade de sua presença, assim 

como informá-la sobre a possibilidade de constituir representante com 

poderes específicos para o ato. Lado outro, compulsando os autos, 

verifico que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), 

nem mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois 

há necessidade de produção de outras provas e não existem pedidos 

incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear 

o processo, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que tange a 

comprovação do local da residência do requerente, anoto que não se trata 

de documento indispensável à propositura da ação, sendo certo que na 

procuração ad judicia outorgada consta como sendo o seu domicílio o 

Município de Lucas do Rio Verde-MT. Dessa forma, competia ao requerido, 

na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, 

no entanto, não faz em nenhum processo judicial em que a competência é 

relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso 

recorta e cola!], como a que ora se afasta. Saneado o processo (art. 357 

do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu 

julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo 

de 05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. No que tange a parte 

requerente, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

não existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, 

sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, 

por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe 

o dia, hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima 

de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para 

a realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada 

com aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência 

ensejará na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 07 de Fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014901-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALEX 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014901-54.2017.8.11.0041 AUTOR: ANDERSON 

ALEX DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Anoto, 
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por oportuno, que a procuração geral para o foro, mesmo com poderes 

especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do CPC, que exige 

procuração específica para o ato. Aliás, nesse sentido, são os 

ensinamentos de Tereza Arruda Alvim Wambier, a qual, no livro “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, pontua que: “não se 

admite a utilização da procuração genérica com poderes para negociar: o 

documento deverá fazer referência expressa ao processo em que poderá 

ser realizada a negociação” (Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil [livro eletrônico]: artigo por artigo / coordenação Teresa 

Arruda Alvim Wambier... [et.al.]. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016. Outros autores: Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da 

Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello). Ressalte-se ainda que, in 

casu, adequada é a aplicação da interpretação teleológica, no espírito de 

seguir a intenção do legislador ao elaborar a norma jurídica e, assim, 

assegurar a efetividade da proposta do novo Código de Processo Civil. 

Destarte, ao tornar a ocorrência da audiência de conciliação um ato 

obrigatório (art. 334, caput e § 4º, CPC), é certo que o objetivo da norma é 

viabilizar tanto quanto possível a composição das partes, pelo que a 

exigência de procuração específica para a audiência coaduna com esse 

intuito, haja vista que possibilita a manifestação expressa e clara da 

vontade da parte em constituir representante específico para o ato. Além 

do mais, interessante anotar que, por ocasião da assinatura da 

procuração específica para a audiência de conciliação, o causídico 

poderá alertar a parte quanto à necessidade de sua presença, assim 

como informá-la sobre a possibilidade de constituir representante com 

poderes específicos para o ato. Lado outro, compulsando os autos, 

verifico que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), 

nem mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois 

há necessidade de produção de outras provas e não existem pedidos 

incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear 

o processo, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Da mesma forma, a 

preliminar de carência de ação pela falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa, não pode prosperar, 

tendo vista que, a requerente entende que o pagamento efetuado na 

esfera administrativa é inferior ao devido, razão pela qual, o autor possui 

interesse de agir. No que tange a comprovação do local da residência do 

requerente, anoto que não se trata de documento indispensável à 

propositura da ação, sendo certo que na procuração ad judicia outorgada 

consta como sendo o seu domicílio o Município de Várzea Grande-MT. 

Dessa forma, competia ao requerido, na forma e tempo oportunos, 

excepcionar a competência do Juízo, o que, no entanto, não faz em 

nenhum processo judicial em que a competência é relativa, limitando-se a 

arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta e cola!], como 

a que ora se afasta. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do 

CPC), passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, 

incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, 

não se aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não configurada 

relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse 

sentido, colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). 

Obrigação imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de 

discricionariedade no tocante ao oferecimento e às regras da indenização 

securitária pelas respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção 

de contratação, tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 

segurado. Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de 

inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do 

Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 

2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 

06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do 

seguro DPVAT. Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica 

do ônus probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora 

que tem maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito 

afirmado. Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência 

e laudos médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 

1707702-2; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de 

Albuquerque Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). 

Além disso, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, 

aplica-se, no tocante à produção da prova pericial, as regras descritas no 

art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das 

despesas, não sendo, por essa razão fática, admitida a distribuição 

dinâmica do ônus da prova, eis que ausentes os requisitos do art. 373, 

§1º, do CPC. Dito isso, registro que, em relação às questões de fato, a 

atividade probatória deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos de fato: a) os danos pessoais foram causados a parte 

autora por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; b) os 

danos acarretaram invalidez permanente, total ou parcial; c) na hipótese 

de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela foi completa ou 

incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial 

completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) 

na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual 

o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas partes. Nomeio 

como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, médico, CRM/MT 

1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 675, Bairro Centro 

Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na 

forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-97 DISCRIMINATÓRIA

Processo Número: 1028789-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRAGA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028789-90.2017.8.11.0041 AUTOR: RAIMUNDO 

BRAGA NETO RÉU: PATRICIA DA SILVA SOUZA K Vistos em Correição. 

Trata-se de feito ajuizado inicialmente perante o Juizado Especial Cível 

desta Comarca, onde foi acolhida preliminar de conexão apresentada em 

contestação, determinando sua remessa a este Juízo para distribuição por 

dependência ao feito nº 1010522-70.2017. Assim, promova-se o 

apensamento destes autos ao processo nº 1010522-70.2017, para que 

tramitem conjuntamente em razão da conexão. Intimem-se as partes, por 

seus procuradores. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022388-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE LARA PINTO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT0011183A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C M F CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022388-75.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: EDSON 

ALVES DE LARA PINTO EXECUTADO: C M F CONSTRUCOES LTDA K 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que o autor 

propôs “Ação Revisional do Distrato de Contrato de Promessa de Compra 

e Venda c/c Ressarcimento de Valores Cobrados de Forma Indevida”. 

Com efeito, o título da ação sugere tratar-se de processo de conhecimento 

para discutir/revisar o acordo firmado que extingiu o contrato de compra e 

venda de imóvel anteriormente pactudo entre as partes. Por outro lado, a 

narrativa do fato denota intenção de discutir o próprio contrato de compra 

e venda, em razão de alegado descumprimento contratual por parte da 

requerida, inclusive com menção à não devolução de quantia paga a títluo 

de “sinal”, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – (embora tenha 

juntado recibo de recebimento de tal valor). O título da ação sugeri a 

“revisão do distrato”, bem como a fundamentação da inicial se vale das 

normas consumeristas, inclusive com pedido de inversão do ônus da 

prova, evidenciando, ao menos nestes “aspectos”, tratar-se de lide a ser 

resolvida em processo de conhecimento. Todavia, apesar da aparente 

propositura e fundamentação ligadas ao procedimento de processo de 

conhecimento, o pedido formulado é o recebimento de valor da clásula 

penal prevista no contrato, cujo procedimento adotado pela patrona se deu 

na forma do processo de execução, pugnando pela expedição de 

mandado de citação, penhora, intimação, bem como pela penhora de 

valores existentes nas contas da parte requerida. É a síntese. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob 

pena de indeferimento (art. 321, CPC) emendar a inicial, devendo: a) 

Esclarecer tratar-se de ação de conhecimento ou de execução de título 

executivo extrajudicial, adequando-se à respectiva escolha o nome da 

demanda, os fundamentos e pedidos adequados, bem como eventual 

alteração do valor da causa na hipótese de discução do contrato; ainda, 

em caso de execução, que apresente demonstrativo do débito (art. 798, I, 

b, CPC). b) Esclarecer quais valores pretende ressarcimento por 

“Cobrados de Forma Indevida”. c) Juntar o contrato de compra e venda 

completo, vez que sua juntada foi parcial – somente a partir da clásula 10ª 

(Id. 9080505). d) Juntar cópia dos documentos do autor (CPF, RG e 

comprovante de endereço). e) Indicar endereço eletrônico da parte e 

opção pela realização de audiência de conciliação, conforme prescreve o 

art. 319, incisos II e VII, do CPC. Em igual prazo, deve juntar aos autos 

comprovantes de rendimentos atuais e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cuiabá - MT, 07 de Fevereiro de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031478-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DOS ANJOS LIMA MORAES (AUTOR)

JAREBE EURISTE DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT0020453A (ADVOGADO)

ROSANGELA ROCHA SILVA OAB - MT22261/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031478-10.2017.8.11.0041 AUTOR: DIRCE DOS 

ANJOS LIMA MORAES, JAREBE EURISTE DE MORAES RÉU: SPE 

BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

K Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, posto que, 

aparentemente, o imóvel adquirido trata-se de apartamento de alto padrão, 

sendo que dentre as formas de quitação narradas está o dispêndio de 

parcelas sucessivas mensais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da alegada 

hipossuficiência de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer 

os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos seus comprovantes de rendimentos atuais 

e/ou de outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Ademais, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, 

determino seja intimada a parte autora para, no mesmo prazo e sob pena 

de indeferimento, emendar a inicial, a fim de indicar suas qualificações 

profissionais e juntar cópia de seus documentos pessoais (RG e CPF). 

Cumpra-se. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para 

tanto, remetam-se os autos conclusos. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 
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despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012638-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETELYN MICHELE MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012638-49.2017.8.11.0041 AUTOR: KETELYN 

MICHELE MENDES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não 

apresentou justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, 

APLICO MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça 

em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, 

§8º, do Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição 

em dívida ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da 

multa, OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito 

em dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. 

Anoto, por oportuno, que a procuração geral para o foro, mesmo com 

poderes especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do CPC, que 

exige procuração específica para o ato. Aliás, nesse sentido, são os 

ensinamentos de Tereza Arruda Alvim Wambier, a qual, no livro “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, pontua que: “não se 

admite a utilização da procuração genérica com poderes para negociar: o 

documento deverá fazer referência expressa ao processo em que poderá 

ser realizada a negociação” (Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil [livro eletrônico]: artigo por artigo / coordenação Teresa 

Arruda Alvim Wambier... [et.al.]. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016. Outros autores: Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da 

Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello). Ressalte-se ainda que, in 

casu, adequada é a aplicação da interpretação teleológica, no espírito de 

seguir a intenção do legislador ao elaborar a norma jurídica e, assim, 

assegurar a efetividade da proposta do novo Código de Processo Civil. 

Destarte, ao tornar a ocorrência da audiência de conciliação um ato 

obrigatório (art. 334, caput e § 4º, CPC), é certo que o objetivo da norma é 

viabilizar tanto quanto possível a composição das partes, pelo que a 

exigência de procuração específica para a audiência coaduna com esse 

intuito, haja vista que possibilita a manifestação expressa e clara da 

vontade da parte em constituir representante específico para o ato. Além 

do mais, interessante anotar que, por ocasião da assinatura da 

procuração específica para a audiência de conciliação, o causídico 

poderá alertar a parte quanto à necessidade de sua presença, assim 

como informá-la sobre a possibilidade de constituir representante com 

poderes específicos para o ato. Lado outro, compulsando os autos, 

verifico que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), 

nem mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois 

há necessidade de produção de outras provas e não existem pedidos 

incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear 

o processo, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Da mesma forma, a 

preliminar de carência de ação pela falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa, não pode prosperar, 

tendo vista que, a requerente entende que o pagamento efetuado na 

esfera administrativa é inferior ao devido, razão pela qual, o autor possui 

interesse de agir. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), 

passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a 

V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se 

aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação 

de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, 

colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação 

imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no 

tocante ao oferecimento e às regras da indenização securitária pelas 

respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, 

tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. 

Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus 

da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso 

Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; 

Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. 

Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus 

probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem 

maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. 

Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência e laudos 

médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; 

Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque 

Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, 

sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante 

à produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 
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partes. Nomeio como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo 

de 05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. No que tange a parte 

requerente, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

não existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, 

sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, 

por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe 

o dia, hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima 

de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para 

a realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada 

com aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência 

ensejará na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 07 de Fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018612-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ZEFERINO MOTA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018612-67.2017.8.11.0041 AUTOR: WILLIAN 

ZEFERINO MOTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por WILLIAN ZEFERINO MOTA, em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 16.06.2014, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 8317982). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 10195121, pag. 01). Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 10195121, pag. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 10295570). Impugnação à contestação (id. 10363202). É 

a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, ainda, a preliminar 

de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, 

haja vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, 

no qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além 

disso, a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação 

na via administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, 

§2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida nesse sentido, 

deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, presunção de 

integralização da documentação protocolizada na via administrativa. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial “membro superior esquerdo”. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 8148593), boletim de atendimento 

médico (id. 8148596), bem como pela pericia médica judicial (id. 

10195121), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente, 

invalidez permanente parcial do membro superior esquerdo, avaliado em 

50% de 70% (id. 10195121), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (16.06.2014), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 
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após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 07 de Fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1002912-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WAGNER NICACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002912-17.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ANTONIO WAGNER NICACIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

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 os autores possuem veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações KAK1551 MT HONDA/XR 250 

TORNADO 2007 2007 ANTONIO WAGNER NICACIO DE OLIVEIRA Sim 

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. Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, 

enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na 

Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Insta consignar que os requerentes não juntaram a atividade 3 do 

TCC, deixando de demonstrar que concluíram a atividade. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018773-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1018773-77.2017.8.11.0041 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: 

CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA - EPP Vistos etc. A parte 

autora narra que, em 19/06/2006, celebrou contrato de prestação de 

serviços médicos e hospitalares, na modalidade “coletivo empresarial”, 

com a requerida, registrado sob o n° 0164, podendo o usuário optar entre 

acomodação enfermaria e o apartamento. Em síntese, argumenta que o 

balanço do contrato no exercício de 2016, comprova que a receita de 

contraprestações dos planos de saúde mantidos pela requerida se 

encontram inferiores à soma das despesas assistenciais. Requer, em 

sede de antecipação de tutela, que a requerida manifeste sua opção pela 

rescisão do contrato do plano de saúde ou pela continuidade do mesmo, 

mediante oferta de modificação equitativa das condições contratuais. Com 

a inicial juntou documentos. Custas devidamente recolhidas, conforme 

petitório e documentos acostados nos Ids. 9145407 e 9145415. É o 

Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Rescisão por Desequilíbrio 

Econômico-Atuarial com Pedido Sucessivo de Revisão Contratual e Tutela 

de Urgência, ajuizada por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO em desfavor de CLÍNICA DO SONO DE MATO 

GROSSO LTDA, devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da 

tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. No presente caso, a parte autora pugna pela intimação da 

requerida para declarar sua opção pela rescisão ou continuidade do 

contrato, mediante oferta de modificação equitativa das condições 

contratuais. A probabilidade do direito perfaz caracterizada pela análise 

financeira do ultimo exercício, a qual demonstra que a receita das 

contraprestações pela requerida são inferiores a soma das despesas 

assistenciais suportadas pela autora. Além disso, o perigo de dano se 

mostra no suposto desequilíbrio econômico presente no contrato objeto da 

lide, impondo a parte demandante manifesto prejuízo. Ademais, vale dizer 

que não há perigo da irreversibilidade dos efeitos da concessão da 

medida antecipatória. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela para determinar à requerida que manifeste sua opção pela 

rescisão do contrato de plano de saúde ou pela continuidade do contrato, 

evitando a resolução do mesmo, mediante oferta da modificação equitativa 

das condições contratuais quer seja através de reajuste, aquisição de 

nova modalidade de plano, conforme precificação e condições 

especificadas em nota técnica. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 02/04/2018 às 10h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO – Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006766-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006766-53.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCOS 

AURELIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte apelada para contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 9 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: 1009254-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVSON PAULO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1009254-78.2017.8.11.0041 AUTOR: DEIVSON 

PAULO MARQUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte apelada para contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 9 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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1033669-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLADEMIR FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT0009896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSANGELA PINHEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033669-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLADEMIR FERREIRA RÉU: MARIA ROSANGELA PINHEIRO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos com 

Pedido de Tutela Antecipada em que a parte autora assevera ter adquirido 

o imóvel registrado perante o Cartório do 7° Ofício da Comarca de Cuiabá 

–MT, sob matricula n° 24.944, em decorrência de arrematação em leilão, 

todavia, esta impedida de tomar posse do bem em razão das Requerida 

estar no imóvel. Segue dizendo que embora tenha adquirido o referido 

imóvel em março de 2017, até a presente data não foi possível imitir-se na 

posse do mesmo, visto que o imóvel vem sendo ocupado pela requerida, 

e, que mesmo após ser devidamente notificada extrajudicialmente, a 

mesma se recusa a permitir que o autor se imita na posse do apartamento 

por ela ocupado. Pugna pela antecipação de tutela no sentido de que seja 
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determinada a desocupação da requerida e imissão da requerente no 

imóvel Apartamento nº 1.102, localizado no primeiro pavimento da Torre 

01, do Edifício Piazza das Mangueiras, situado na Avenida José Feliciano 

de Figueiredo, nº 200, Bairro Porto, Região Oeste de Cuiabá-MT, CEP 

78025-360. Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. 

Conforme consignado cuida-se de Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e 

Danos com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por CLADEMIR 

FERREIRA em desfavor de MARIA ROSANGELA PINHEIRO. Sobre o 

instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito 

e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Em uma análise sumária da probabilidade do direito, a parte 

autora demonstrou ter adquirido o imóvel em comento, por meio de 

arrematação em leilão, conforme recibo (ID 10538089), ademais, trouxe 

aos autos escritura de compra e venda do imóvel (ID 10538097), escritura 

pública atualizada do imóvel (ID1058113), além da matrícula do Imóvel (ID 

10538143), além da Notificação Extrajudicial Para Desocupação de Imóvel 

(ID10462831) encaminhado para a requerida (ID 10538131), restando 

demonstrada em uma análise sumária a probabilidade do direito do 

demandante. Além disso, o perigo de dano se mostra no fato de que o 

requerente esta sendo privada de usar, dispor e gozar do imóvel do qual é 

proprietária, em virtude da posse injusta da requerida, ademais, o fato de 

que o autor não tem como perceber lucros que poderiam advir de uma 

possível locação. Com essas considerações, preenchidos os requisitos 

do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

para DETERMINAR que a requerida desocupe o imóvel objeto da presente 

demanda, concedendo à requerida o prazo de 15 dias para desocupar 

VOLUNTARIAMENTE o imóvel sob pena de, não o fazendo, suportar 

desocupação forçada. Não havendo a desocupação voluntária no prazo 

assinalado, expeça-se o Mandado de Desocupação Forçada, o qual deve 

ser cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com diligências 

de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se necessário for, 

cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia 

exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o 

conflito ou a contenda física. Caso haja necessidade de reforço com 

Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se mediante Ofício ao 

Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo da 

situação e indicado os recursos mínimos necessários para a execução da 

Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em conformidade 

com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça 

e Comando Geral da Polícia Militar. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 20/02/2018 às 

12h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 738725 Nr: 35316-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESARIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. C. A. SOARES - ME, IVA CLEIA AZEVEDO 

SOARES, MARCOS PAULO ALVES, JOSÉ LUIZ MARQUETO

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

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 893455 Nr: 25534-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. T. SALDANHA & CIA LTDA, RAFAEL TORRI 

SALDANHA, MARIA IZABEL DA COSTA ROSTIROLA AVEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461, MILTON EDUARDO COLEN 

- OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado. Impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 370592 Nr: 7149-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANE NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EONIK DO BRASIL LTDA, TRAXX 

MOTOCICLETAS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859/MT, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A/MT, CAMILA LINHARES DE CASTRO - OAB:20559, Ligia 

Maria Bueno de Souza Neves - OAB:12.252, marcus vinicius de 

moraes junqueira - OAB:175.803B/ SP

 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 742357 Nr: 39242-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO KLEBER RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1045050 Nr: 43916-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA

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

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1169250 Nr: 39818-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GOMES ALEXANDRE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 23/10/2017 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 195067 Nr: 9831-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACADEMIA REGINÁSTICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTEC - L.A GUETHI VENDAS DE RELÓGIO 

DE PONTO, LEONISIA NUNES BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARINO RODRIGUES DE 

ARRUDA - OAB:1.754/MT, BENEDITO DA SILVA BRITO - OAB:3822/MT, 

ELSO FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A/MT, GYAN CARLO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 10.027, KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:8852, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - 

OAB:9098/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 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:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 454607 Nr: 26086-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO ANTONIO MACCARI, CLEIDETE 

MARIA MACCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 825190 Nr: 31202-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIABY CONSTRUÇÕES E 

EMPREEENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10.133, GLAUDSON EDUARDO DINIZ - OAB:110.641, JULIANA 

CARVALHO MOL - OAB:78.019/MG, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 825471 Nr: 31477-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIL ALVES DA CRUZ, JUCELY CRUZ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado. Impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1020758 Nr: 32307-76.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDEL, ATSSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDCS, RBDDE, BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR ALVES DE QUEIROZ - 

OAB:, PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - OAB:OAB/MT 

16.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, OSMAR ALVES DE QUEIROZ - OAB:

 Certifico 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1140205 Nr: 27461-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe de R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(09/01/2016).”Outrossim, permanece o restante da decisão na forma em 

que foi prolatada. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de Dezembro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1169250 Nr: 39818-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GOMES ALEXANDRE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 133678 Nr: 13411-68.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MACIEL FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4614/MT, TRIANA MICHELIS SANTOS - OAB:5277/MT

 Vistos etc.

Diante do julgamento dos embargos, proceda-se o desapensamento do 

feito.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Aguarde-se em arquivo o impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 449744 Nr: 22574-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CRISTINA BASSAN DE AZEVEDO 

BONOMO SOARES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIAGRINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Impulsionamento os autos intimando a parte autora para indicar os dados 

completos para a expedição de alvará, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 835818 Nr: 40888-51.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAINE REPRESENTAÇÕES LTDA, AÉCIO NAZARENO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial da 

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, 

para CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da 

primeira devolução (31.01.2013) e correção monetária de acordo com o 

índice do INPC a partir da emissão.CONDENO, ainda, a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 20% sobre o valor da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 2°, do CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1065944 Nr: 53625-18.2015.811.0041

 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: LENILÇA DE ARAUJO BEARIZ, WASDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (05/09/2015), nos 

termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu 

em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro 

as custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

07 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1138323 Nr: 26705-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO SAINT JOSEPH, JORGE RICARDO DA 

CUNHA KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR ALMEIDA PRAEIRO 

ALVES - OAB:18439/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para colacionar aos 

autos termo de acordo, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1167773 Nr: 39162-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ PINTO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos 
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termos do art. 487, I do CPC, pela ausência de elementos que comprovem 

que as lesões suportadas pelo autor sejam decorrentes do acidente 

automobilístico noticiado nos autos.CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.Registrada 

nesta data no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 07 de Dezembro de 2017.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1169250 Nr: 39818-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GOMES ALEXANDRE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/08/2017 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1169250 Nr: 39818-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GOMES ALEXANDRE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Por tudo isso, considerando que é interesse da parte pleitear pela 

produção dos meios de prova pertinentes para reconhecimento de seu 

direito, e restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.Sem custas e honorários 

por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.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.: 251528 Nr: 17973-52.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, JÂNIO 

VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WEYZER MENDONÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 17973-52.2006.811.0041 (251528)

Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

Analisando os autos, constata-se que o (a) executado (a): MAX WEYZER 

MENDONÇA OLIVEIRA, não foi encontrado (a) até o presente momento 

para o cumprimento de sentença, conforme certidão negativa do oficial de 

justiça à fl.111.

O artigo 232, I do CPC exige, para deferimento da citação por edital, que o 

autor afirme, ou o oficial de justiça certifique, ser o réu desconhecido ou 

incerto, ou, ainda que conhecido, que se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível.

“Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

Art. 232. São requisitos da citação por edital:

 I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias 

previstas nos ns. I e II do artigo antecedente;”

 No caso em tela, até a presente data não se obteve êxito na intimação da 

executada para o cumprimento da sentença proferida nos autos.

Dessa forma, restando inexitosa a intimação real da parte requerida, 

preenchidos os requisitos do artigo 232 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de fl. 113/114, e determino a intimação por edital do 

executado (a): MAX WEYZER MENDONÇA OLIVEIRA, nos termos da 

decisão de fls. 57.

Transcorrido in albis o prazo do cumprimento espontâneo sem a parte 

executada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, 

com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.

INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 251528 Nr: 17973-52.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, JÂNIO 

VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WEYZER MENDONÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente a fim de que apresente a matrícula atualizada dos 

imóveis e placa/localização dos veículos, indicados a penhora, após 

volvam os autos conclusos para análise dos pedidos.

Manifeste ainda o exequente eventual interesse nos bens, bloqueados via 

Renajud.

No mais, intime-se o executado acerca da penhora Bacenjud e Renajud.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 729338 Nr: 25336-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENI BARBOSA DE SENA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVALCANTI - OAB:18.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a carta precatória negativa, fls. 103/108 no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949676 Nr: 60136-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOES DE ENGENHARIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONTRUÇÕES LTDA, 

CONSORCIO MARECHAL RONDON, CONSORCIO BARRA DO PARI, 

CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Crivelatti - OAB:9356, 

DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 336834 Nr: 7754-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSP EDITORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ROCHA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIA ARAUJO SILVA - 

OAB:10.376-B, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 96464 Nr: 2295-75.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO R. DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 254997 Nr: 19453-65.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ BORGES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

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

OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 251528 Nr: 17973-52.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, JÂNIO 

VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WEYZER MENDONÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente a fim de que apresente a matrícula atualizada dos 

imóveis e placa/localização dos veículos, indicados a penhora, após 

volvam os autos conclusos para análise dos pedidos.

Manifeste ainda o exequente eventual interesse nos bens, bloqueados via 

Renajud.

No mais, intime-se o executado acerca da penhora Bacenjud e Renajud.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1088091 Nr: 5259-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, 

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM, FAROL 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONSTRUTORA ATHOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:OAB/MT 12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:8750/MT

 Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela para DETERMINAR que as 

requeridas efetuem depósito judicial no importe de R$59.102,02 (cinquenta 

e nove mil cento e dois reais e dois centavos), mediante a prestação de 

caução real pela parte autora, que deverá ser firmado no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de revogação da liminar (nos termos do art.300, 

§1ª).INTIME-SE a autora para apresentar a caução no prazo consignado, 

lavrando-se, em seguida, Termo de Caução Real.Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

__19___/___07___/____16_____,as 16:00 nos termos do artigo 334 do 

CPC.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1088091 Nr: 5259-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, 

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM, FAROL 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONSTRUTORA ATHOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:OAB/MT 12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:8750/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Cumpra-se conforme determinado às fls. 163.

Manifeste-se o autor acerca da correspondência devolvida de fls. 135, 

providenciando a angularidade processual.

Após, volvam os autos conclusos para análise do pedido do cumprimento 

forçado da tutela concedida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1088091 Nr: 5259-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, 

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM, FAROL 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONSTRUTORA ATHOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:OAB/MT 12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:8750/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Cumpra-se conforme determinado às fls. 163.

Manifeste-se o autor acerca da correspondência devolvida de fls. 135, 

providenciando a angularidade processual.

Após, volvam os autos conclusos para análise do pedido do cumprimento 

forçado da tutela concedida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1128429 Nr: 22368-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 951083 Nr: 418-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LUCIO CASTANHEIRA MONTANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MELO COSTA

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

OAB:16633/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, Rafael 

Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 381464 Nr: 17777-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILLIAN MOURA MARTINS FRATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO CARDOSO 

RODRIGUES - OAB:11.393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, 

MARILEI CARDOSO - OAB:12.904, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - 

OAB:19495/O

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833854 Nr: 39229-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MEIRELLES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

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

OAB:OAB/MT 9212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TOLEDO 

GONSALES - OAB:325.364, FABIO DE ARAUJO NETO - OAB:262.786, 

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - OAB:OAB/MT 18.216

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1088091 Nr: 5259-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, 

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM, FAROL 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONSTRUTORA ATHOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:OAB/MT 12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:8750/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Cumpra-se conforme determinado às fls. 163.

Manifeste-se o autor acerca da correspondência devolvida de fls. 135, 

providenciando a angularidade processual.

Após, volvam os autos conclusos para análise do pedido do cumprimento 

forçado da tutela concedida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 748827 Nr: 466-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR EDSON WAYHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADR. MULTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:OAB/SP 166349, GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - OAB:163.607

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 159341 Nr: 11320-05.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA CARLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO RODRIGUES VICENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 376301 Nr: 12441-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT - DREN. IRRIGAÇÃO MATO 

GROSSO LTDA, EVANDRO VIERO TREVISAN, LUIZ VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12331, AIDA MARY GEHRING PIMENTA - OAB:8019/MT, JOSÉ 

GRANJA DE SOUZA - OAB:12343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1107845 Nr: 13779-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTERFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO 

LIMITADA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DOS SANTOS 

TOLEDO - OAB:62576/SP, RUI FERNANDO A. DIAS DOS SANTOS - 

OAB:58.818/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030910-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRI NAKAZORA TAMURA (REQUERIDO)

OSVALDO TETSUO TAMURA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021457-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DO CARMO MONGE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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: 1021513-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI SALETE DA SILVA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022534-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN JONI SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022659-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ TICIANELLI (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:

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: 1022518-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVALDO TRAVAGINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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: 1015771-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO FILHO CONCEICAO DE LIMA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021861-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON CHORE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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: 1021474-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE OLIVEIRA SILVA (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)

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022565-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1021711-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1019306-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA KERISCK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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: 1022392-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIQUEIRA EUGENIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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: 1021494-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO MOREIRA 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002940-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GABRIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES OAB - MT19151/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a autora para especificar claramente seus pedidos no 

devido campo e não somente no corpo da petição inicial, na oportunidade 

deverá cumprir o disposto no art. 292, V, do NCPC, ou seja, atribuir valor 

do qual pretende ser indenizada por supostos danos morais sofridos, 

inclusive, e se for o caso, corrigir o valor da causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

NCPC). Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034645-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DA SILVA BAPTISTA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 11537062, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 51.606,13. 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). 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, 09 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038585-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOFFA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP 
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(RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Defiro o pedido constante na petição de Id. 11622258, e nos termos 

do art. 98, § 6º, do CPC/15, faculto a autora que o pagamento das custas 

judiciais e taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante 

emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento no 

processo, ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá 

importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do 

NCPC. Desse modo, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, proceda ao recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento. Comprovado o pagamento, volte-me 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de outubro de 2017. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038291-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J DA G CORREA ME - ME (AUTOR)

JURACY DA GUIA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando que a pessoa jurídica também integra o polo ativo da 

demanda, intime-se ela para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como balanço financeiro assinado por profissional qualificado, 

IRPJ, etc. ou recolher as custas de distribuição, no prazo de quinze dias, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002905-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CONSUELO FERREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita ou recolher as custas iniciais de distribuição, como CTPS, holerite, 

etc., no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025506-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETH RICARDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

PEJ n.º 1025506-59.2017 Em face da implementação do Sistema INFOJUD, 

procedo à consulta do endereço do requerido, Luis Mario Teixeira, cuja 

informação segue anexa a esta decisão. Considerando que o endereço 

constante na pesquisa anexa é diverso de onde o requerido não foi 

encontrado, redesigno a audiência de conciliação para o dia 20.03.2018, 

às 12:00 horas, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. 

Cite-se o réu, no endereço constante na pesquisa anexa, e intime-o para 

comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado, para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020114-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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: 1020902-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES OLIVEIRA DE FREITAS (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010188-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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: 1002594-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002594-34.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: VICTOR FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

27/04/2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte 

autora informou que não tem interesse na realização de audiência de 

conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 
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ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023928-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMENEGILDA AUREA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A SALES DE SALES - ME (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 16/04/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC, vez que a autora é idosa. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002708-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SANDRINI E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Reajustes de 

Parcelas Estudantis com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Victor 

Sandrini e Silva em desfavor de Iuni Educacional S.A, aduzindo que é 

estudante do curso de medicina, e em dezembro/2016 obteve informação 

junto à ré de que não haveria reajuste de mensalidade para o período 

letivo 2017/1, razão pela qual realizou o pagamento da 1ª parcela da 

semestralidade, no valor de R$ 7.658,00, efetivando, assim, a rematrícula, 

mas foi surpreendido com a cobrança de R$ 8.569,30, referente ao mês 

subsequente. Narra que novamente e sem qualquer comunicação prévia, 

desobedecendo a legislação, a ré reajustou a mensalidade do ano letivo 

de 2018 para R$ 9.459,90. Requerer a concessão da tutela de urgência 

para que seja determinada a suspensão dos reajustes realizados nos 

anos letivos de 2017 e 2018, com a consequente expedição de novo 

boleto para pagamento da parcela do mês 01/2018, no valor de R$ 

7.658,00, bem como as demais que vencerem no curso do processo, até 

julgamento final da lide. Imprescindível destacar que a concessão da tutela 

de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se que realmente a mensalidade referente ao período letivo 

2017/1 foi reajustado após a autora ter efetuado o pagamento da primeira 

parcela, ou seja, de janeiro/2017 (ID 11664079), passando de R$ 7.658,00 

para R$ 8.569,30. Pois bem. Segundo a Lei 9.870/99, em seu art. 2º, o 

valor da mensalidade a ser reajustado deverá ser divulgado ao público em 

até 45 (quarenta e cinco) dias antes do último dia para matrícula. 

Confira-se: “Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local 

de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor 

apurado na forma do art. 1º e o número de vagas por sala-classe, no 

período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, 

conforme calendário e cronograma da instituição de ensino”. (Negritei). A 

princípio, resta demonstrado que a ré não cumpriu tal normativa acerca de 

2017, reiterando o erro com relação ao reajuste do período letivo de 2018, 

conforme registrado na ata notarial (ID 11664450), e consta o valor da 

mensalidade referente a janeiro/2018 em R$ 9.459,90 (ID 11664079), 

demonstrando a probabilidade do direito pleiteado. Apesar das parcelas 

referentes ao período de 2017 já se encontrarem quitadas, é certo que o 

reajuste nele aplicado reflete ao período letivo de 2018. Por outro lado, é 

notório o perigo de dano, vez que o não pagamento da primeira parcela 

poderá comprometer a rematrícula/vaga do autor junto ao curso, além de 

sofrer com os encargos da mora. Para maior clareza, recorro, mais uma 

vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado 

receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento 

tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da 

medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para determinar a 
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suspensão dos reajustes realizados nos anos letivos de 2017 e 2018. 

Deverá a requerida expedir novo boleto para oportunizar ao autor o 

pagamento da parcela referente ao mês 01/2018, no valor de R$ 7.658,00, 

bem como as demais que vencerem no curso do processo, limitado ao ano 

letivo de 2018[3]. Designo o dia 17/04/2018, às 10h00min para audiência 

de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). 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). 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 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. [3] “[...] nada impede que nos anos seguintes a instituição de 

ensino cumpra as normas para os reajustes, conforme autorizado pela 

legislação própria”. (TJMT, AI n. 1002369-74.2017.8.11.0000, Sexta 

Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 

04/05/2017).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025096-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PAIVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 823242 Nr: 29353-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DOMINGOS NOGUEIRA, MARIO CELSO DE 

JESUS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FERREIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, 

OSCAR CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - OAB:6002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6.351-MT

 Diante da informação do perito judicial de fls. 166/181, intimem-se as 

partes para informar se há interesse na realização da prova pericial, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo supracitado certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para a analise do pedido de fls. 168.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 847737 Nr: 51201-71.2013.811.0041

 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: GLAUCI MARIA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

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

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Diante das informações de fl. 275, intime-se a parte requerida para que 

apresente as gravações dos atendimentos realizados pela autora, como 

determinado à fl.249, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 749558 Nr: 976-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNITO ALVES BORGES, ELENICE CORREA DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR DANTAS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT, MAURICIO B. PETRAGLIA JR - OAB:OAB/MT 7.215, 

THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da informação de óbito do requerido, proceda-se a habilitação do 

espólio de Claudionor Dantas Guedes, representado pelo inventariante, 

Claudio Guilherme Aguirre Guedes, (fl. 252), nos termos do art. 75, VII, do 

NCPC, proceda-se as anotações necessárias no distribuidor e capa dos 

Autos.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a contestação de 

fls. 230/244, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 819287 Nr: 25559-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE JOAQUINA DE AMORIM, ESPÓLIO DE FÉLIX 

FERREIRA DE AMORIM, ESPÓLIO DE GERCINA JOAQUINA DE AMORIM, 

EVERSON AMORIM DE CARVALHO, ELIZANGELA AMORIM DE 

CARVALHO, ELIENIR AMORIM DE CARVALHO, ELAINE AMORIM DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBÉRIO AMORIM NETO, IZABEL JOAQUINA DE 

AMORIM, ADELIA SEBASTIANA DE AMORIM, IZAURA FELIX FERREIRA DE 

AMORIM, JOÃO BATISTA AMOR5IM SOBRINHO, VALDEVINO AMORIM 

SOBRINHO, MARCILIO FERREIRA DE AMORIM, NEUZITA AMORIM DE 

JESUS, MARIA JOSÉ JOAQUINA DE AMORIM, MARIANO SILVA AMORIM, 

ROSMILIA JOAQUINA DA SILVA

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

OAB:9571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Cite-se o herdeiro do requerido Marcilio, no endereço fornecido à fl. 226.

 A autora deverá informar o endereço dos demais herdeiros, bem como 

promover a regularização processual de Leonardo Ferreira Amorim, 

conforme determinado à fl. 218. Assim, intime-se ela para cumprimento, no 

prazo de cinco dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946170 Nr: 58110-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HECOSERVICE ENGENHARIA SANEAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169/MT
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 Com o mesmo fundamento, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação Cautelar de Sustação de Protesto promovida por 

Hecoservice Construções e Saneamento Ltda em desfavor de Advanced 

Fomento Mercantil Ltda, revogando a liminar deferida às fls. 

30/31.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa atualizada, conforme disposto no artigo 85, §§ 2º e 

6º 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.: 1136661 Nr: 25907-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FERNANDO GONÇALVES AMORIM SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do 

Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de 

redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). O valor da condenação 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da 

data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação válida.Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 829867 Nr: 35617-61.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLC, ANA PAULA BERNARDO DA LUZ

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849628 Nr: 52825-58.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA DE MELO MITEV, DANIELA DE MELLO MITEV

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

TRABALHO MÉDICO, VALPAMED SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA C. QUEIROZ - 

OAB:15.402, MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - OAB:9843-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, DANIELA LUBIANCA - OAB:376399, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT, VITOR 

HUGO FORNAGIERI - OAB:OAB/MT 15.661

 Visto.

 Diante da informação de fls. 358/361, suspendo o andamento do 

processo, nos termos do artigo 313, I, do Novo Código de Processo Civil.

 Convém registrar que a substituição processual da autora deve se dar 

por seu espólio ou todos os herdeiros, assim, intime-se a advogada 

subscritora da petição de fl. 361 para promover a regularização da 

representação processual, no prazo de trinta dias, sob pena de extinção 

do processo (art. 313, §2º, II, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905659 Nr: 33993-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE SENA EIRELI

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

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar nos 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º do NCPC.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1232814 Nr: 15821-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. DE SENA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA E. P. P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

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

OAB:3.162/MT

 Vistos.

 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 10 (dez) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908781 Nr: 36029-55.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HECOSERVICE ENGENHARIA SANEAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11060, ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO - OAB:15.886/MT, silvano 

carvalho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169/MT

 Com o mesmo fundamento, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação Cautelar de Sustação de Protesto promovida por 
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Hecoservice Construções e Saneamento Ltda em desfavor de Advanced 

Fomento Mercantil Ltda, revogando a liminar deferida às fls. 

30/31.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa atualizada, conforme disposto no artigo 85, §§ 2º e 

6º 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.: 907426 Nr: 35185-08.2014.811.0041

 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: NEIDE PEREIRA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE 

VEÍCULO TOYOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela 

promovida por Neide Pereira Perez em desfavor de Disveco Ltda – 

Distribuidora de Venda de Veículo Toyota.Condeno a autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, por ser ela beneficiária da justiça gratuita o pagamento ficará 

suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 8 

de fevereiro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 866444 Nr: 6731-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXACT SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA, JOSE 

OTHON BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSÉ BARROS 

CAMPOS - OAB:13259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.433, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 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 Com Pedido de Liminar promovida por Exact Serviços de 

Higienização Ltda em desfavor de Ivan Carlos de Oliveira e Banco do 

Brasil S/A, para declarar a inexigibilidade do cheque n. 852321, no valor 

de R$ 2.980,29 (dois mil, novecentos e oitenta reais e vinte e nove 

centavos), do Banco do Brasil S/A, confirmando a liminar de fls. 

42/43.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º 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, 8 de fevereiro de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 792902 Nr: 46986-86.2012.811.0041

 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: ELIAS PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Visto.

O requerido, Banco Santander S.A., aduz à fl. 92 a existência de 

litispendência com as ações de código 792899, 792898 e 793065 

envolvendo as mesmas partes e pedidos, entretanto pelos documentos de 

fls. 152/268, verifica-se que os cheques, questionados nas ações 

possuem números divergentes, o que afasta a ocorrência de 

litispendência, por outro lado existe causa de pedir e pedido comum entre 

as ações, além de serem as mesmas partes e a decisão a ser lançada em 

uma consequentemente atingirá as outras, assim, devem-se reunir os 

processos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 1º 

e 3º, NCPC).

Segundo o art. 59 do Novo Código de Processo Civil, o qual tem aplicação 

imediata, “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo”, e no caso vertente, através de consulta pelo Sistema Apolo, 

verifica-se que a Ação Declaratória código 792898, foi distribuída em 

primeiro lugar, ou seja, em 21.12.2012, às 17:30 horas, enquanto que 

estes autos em 21.12.2012, às 17:34 horas, assim, o juízo da 7ª Vara 

Cível da Capital é competente para apreciar e julgar os feitos conexos.

Desse modo, determino a remessa do processo para a 7ª Vara Cível da 

Capital da comarca de Cuiabá/MT, para ser apensado à ação de cód. 

792898 que ali tramita.

Cumpra-se a ordem acima, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 724492 Nr: 20154-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTRID SANT´ANNA CONINGHAM

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELA VOGHT SCHNEIDER - 

OAB:12152/MT, Rodrigo Coningham de Miranda - OAB:18.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Código 724492

Vistos

A parte exequente se manifesta à 546 concordando com o pagamento 

voluntário de fl. 494 e postula pela expedição de alvará.

Diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o Cumprimento de 

Sentença, nos termos dos artigos 513 e 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará do valor de R$ 17.589,99 (dezessete mil 

quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) em favor da 

exequente.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004965-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA ALEXANDRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO (EXECUTADO)

DANILO BENEDITO DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCIO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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Vistos. 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 ou recolher as custas de distribuição, 

etc., no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979484 Nr: 13846-56.2015.811.0041

 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 MORADA DA SERRA III, MARCOS 

AURÉLIO NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAILDES EVANGELISTA DA 

SILVA PEREIRA, PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA, SANDRA 

APARECIDA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 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.: 1001876 Nr: 24215-12.2015.811.0041

 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: MARINA DOS SANTOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.116 protocolada pela 

parte requerida.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972623 Nr: 10553-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNYS DA SILVA SANTOS

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo a intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999520 Nr: 23231-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANDISLEI JOAO BATISTA

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

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.105/110 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1009250 Nr: 27252-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE FORMAS, ROBERTO AMADO FELÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIO CONSTRUTORA E SERVIIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Figueiredo Bastos - 

OAB:17213

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Executada para manifestar sobre o pedido de extinção feito pela parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085718 Nr: 4139-30.2016.811.0041

 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: WAGNER DE LIMA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1047408 Nr: 45114-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE DO SOL COMERCIO DE FRUTAS LTDA, 

RONALDO CORNACHIONE

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  A R A R A S  P A N T A N A L 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, MARCIO LUIZ APPOLARI, JOSE CARLOS 

PEREIRA, ELIENE PEREIRA MORAIS ME, ROSELI APARECIDA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DE CASTRO - 

OAB:178798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) c i tadas(s) :  ARARAS PANTANAL 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, CNPJ: 07957246000103 e atualmente em 

local incerto e não sabido JOSE CARLOS PEREIRA, CNPJ: 

22187999000162. 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 20, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, 

ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários 

forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A exequente é credora dos executados pela quantia de 

R$ 105.499,00 atualizada até junho de 2015,tendo em vista a realização de 

venda de seus produtos aos executados, representada por ceques e 

notas fiscais de vendas e seus respectivos boletos. Ressalta que os 

boletos foram emitidos em nome das empresa ELIENE PEREIRA MORAIS - 

ME e JOSÉ CARLOS PEREIRA, mas, os pagamentos através de chques 
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nao foram honrados, emitidos pela empresa ARARAS PANTANAL 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. Por este motivo todas as executadas 

indicadas no polo passivo pertencem a um mesmo grupo empresarial, 

administrado pelo sócio da empresa ARARAS, sr. MARCIO LUIZ 

APPOLARI. Dai porque, os títulos mencionados representam a dívida 

líquida, certa e exigível, podendo ser cobrados através da presente ação 

de execução. Afirma que por várias vezes procurou a requerida para 

saldar a dívida de forma amigável, sem no entanto, obter exito. Requer a 

procedência da ação.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971893 Nr: 10165-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCIANA LEONARDO DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 142/145, intimo a parte requerente 

para manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como 

apresentar a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956365 Nr: 3254-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE NEVES SOARES DE OLIVEIRA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

OAB/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 136/139, intimo a parte requerente 

para manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como 

apresentar a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1012580-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SACRE DE CAMPOS (AUTOR)

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA MARIA FERREIRA ADDOR VIEIRA DE SOUZA (RÉU)

TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO (RÉU)

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO (RÉU)

VANIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO OAB - MT9612/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel promovida 

por Carlos Eduardo Sacre de Campos em desfavor de Tiago Vieira de 

Souza Dorileo e Outros. As partes noticiaram que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a extinção do 

processo. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo após 

as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032655-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO SACRE DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO (EXECUTADO)

LEDA MARIA FERREIRA ADDOR VIEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

Carlos Eduardo Sacre de Campos em desfavor de Tiago Vieira de Souza 

Dorileo e Outros. As partes noticiaram que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a extinção do 

processo. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários 

advocatícios na forma pactuada. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1015224-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO TRAJANO LOPES (EMBARGANTE)

FORTALEZA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1015224-59.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: RAIMUNDO 

TRAJANO LOPES, FORTALEZA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Vê-se dos autos que 

os fatos narrados não comprovam a hipossuficiência dos Embargantes. 

Assim, intimo para demonstrar de forma crível a falta de capacidade 

financeira, observando, que no caso de impossibilidade momentânea, 

poderá requerer o pagamento ao final e/ou seu parcelamento. Com efeito, 

insta consignar que, em consonância com o artigo 413 do Decreto-Lei n.º 

2.129/86, Seção II, há previsão de Isenção da Taxa Judiciária para 

determinadas ações, senão vejamos: Art. 413 - São isentos da Taxa 

Judiciaria: (...)XVII - nos embargos à execução; (...) Assim, ante a isenção 

quanto a cobrança de Taxa Judiciária in casu, o Embargante deverá 

recolher apenas as custas judiciais (nas causas de valor inestimável e 

nas de até R$ 34.699,80 = cobram-se R$ 347,00, acima de R$ 34.699,80 

até R$ 382.620,00 = cobra-se 1% (um por cento) do valor da causa). 

Posto isso, sendo que o ônus da prova cabe a quem alega, INTIMO a 

Embargante para, no prazo de 15 dias, comprovar o preenchimento dos 

pressupostos aptos à sua concessão e/ou comprovar o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento liminar dos Embargos. 

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022411-21.2017.8.11.0041
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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: 1022411-21.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: RITA TEREZINHA COSTA FIGUEIREDO Vistos etc.. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” . ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022411-21.2017.8.11.0041

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)

 

Intimo parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento de custas iniciais, conforme decisão de ID 9120654, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020972-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

VITORIA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA MOVEIS PARA 

ESCRITORIO EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1020972-72.2017.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: VITORIA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA MOVEIS 

PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP Vistos etc... Em primeiro lugar, intimo a 

autora para esclarecer a inclusão de Amélia Teixeira da Silva no polo 

passivo, uma vez que, não se encontra nenhum documento assinado por 

esta, no prazo de 15 dias, sob pena de sua exclusão. Proceda-se a 

inclusão de Cicero Francisco da Silva no polo passivo. CUMPRIDO OS 

ATOS ACIMA, E DEMONSTRANDO DOCUMENTO ASSINADO POR MARIA 

PROCEDA A INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E PROCEDA-SE COMO 

ABAIXO SEGUE Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo 

evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de 

pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer 

ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Observe-se o comprovante de pagamento de 

diligência de Id 9133277. 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”. 

Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 4277 Nr: 3563-04.1997.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSIC CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., ERNANI 

RODRIGUES MENDONÇA, WAINER RODRIGUES SILVA, GILSON 

RODRIGUES, GERALDO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela suspensão do feito nos termos 921 do CPC, 

conforme se vê às fls. 242.

Pois bem,

 Vislumbra-se das declarações arquivadas em pasta própria, que o 

requerimento de fls. 242 não se enquadra à situação fática encontrada 

nos autos, assim, INDEFIRO o referido pleito e intimo o exequente para que 

se manifeste acerca da pesquisa INFOJUD (Pasta de documentos 

Sigilosos XIII), no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Após, em caso de silêncio, intime-se o Banco pessoalmente, via correio, 

com aviso de recebimento, para no prazo de 05 dias dar prosseguimento 

ao feito, com a mesma admoestação.

Com a juntada do A.R, retornem-me os autos conclusos.

Sem prejuízo, de forma definitiva, indeferindo, desde já dilação de prazo 

e/ou qualquer outra medida protelatória, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse quanto ao recebimento da dívida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 88867 Nr: 10310-91.2002.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CAVALCANTE GARCIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE ALVES NUNES - 

OAB:6802, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, PAULA 

ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA TEIBEL - OAB:, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEDROSA LOPES - 

OAB:6380-MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, 

LUCIENE ALVES NUNES - OAB:6802, MARIA LEOCÁDIA VAZ 

FIGUEIREDO ASSAD - OAB:7365, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA 

TEIBEL - OAB:10.251

 Intimação da Parte autora para que no prazo de 05 (cinco)dias, cumpra 

integralmente a decisão de fls. 251/252, como determinado às fls. 267v, 
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dando o regular andamento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 15042 Nr: 331-76.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO POLLON - 

OAB:5.762-A/MT, Marcos Sborowki Polon - OAB:9.969/MS, 

PATRÍCIA CHAVES WEST - OAB:11698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Intimação da Parte autora para no prazo de 15 (quinze)dias, 

manifestar-se acerca de fls. 235/237, dando o regular andamento ao feito, 

sob pena de anuência tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 90058 Nr: 671-40.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA, 

IEDA MARIA CATALANO CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - 

OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE SOUZA FERRI - 

OAB:3308/MT

 Vistos, etc.

Não obstante ao pleito de fls. 457, ante o transcurso do tempo, por ser 

medida que cabe à parte interessada, intimo o Banco para que traga aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel descrito às fls. 454 – Matrícula nº 

86.634, no prazo de 15 dias, bem como o cálculo atualizado da dívida em 

igual prazo, sob pena de extinção.

Ademais, quanto aos veículos encontrados às fls. 424 (RENAJUD) é 

clarividente que todos possuem restrição por alienação fiduciária, ou seja, 

não pertencem ao executado, razão pela qual INDEFIRO o requerimento 

para inserção de restrição de circulação.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 212261 Nr: 22649-77.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GALDINO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A

 Vistos, etc. Não obstante o requerimento do Banco quanto à penhora do 

bem imóvel constante da Rua 42, nº 24, ST III, CPA III, CEP: 78058-404, 

nesta cidade, intimo o exequente para que traga a matrícula atualizada do 

referido bem, no prazo de 15 dias. Ademais, quanto ao único bem imóvel 

localizado às fls. 253/254, vejamos a lição do Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, professor LUIZ EDSON FACHIN em sua teoria conhecida como 

estatuto jurídico do patrimônio mínimo, vejamos: “Em certa medida, a 

elevação protetiva conferida pela Constituição à propriedade privada 

pode, também, comportar tutela do patrimônio mínimo, vale dizer, sendo 

regra de base desse sistema a garantia ao direito de propriedade não é 

incoerente, pois, que nele se garanta um mínimo patrimonial. Sob o estatuto 

da propriedade agasalha-se, também, a defesa dos bens indispensáveis à 

subsistência. Sendo a opção eleita assegurá-lo, a congruência sistemática 

não permite abolir os meios que, na titularidade, podem garantir a 

subsistência”. (...) Assim, saliento que o bem de família, a moradia do 

homem e sua família justifica a existência de sua impenhorabilidade, uma 

vez que essa impenhorabilidade decorre de constituir a moradia um direito 

fundamental e a penhora de tal bem desrespeita os artigos 5º, incisos XXII 

e XXIII e 6º, da Constituição Federal, por conseguinte ato totalmente 

inconstitucional. Com efeito, após a manifestação do Banco, retornem-me 

os autos conclusos para deliberações. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens desembaraçados passíveis de serem penhorados, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 940341 Nr: 54757-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEC AGRO SOLUCAO AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, comprovar o 

pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à distribuição das 

Cartas Precatórias de fls. 102/103, expedida nestes autos, bem como, 

eventuais valores cobrados quando a Comarca Deprecada não possuir 

Cartório Distribuidor Oficial, bem como, valores referentes ao cumprimento 

de mandado pelo oficial de justiça na Comarca Deprecada, atos estes a 

serem diligenciados pelo autor na Comarca Deprecada. Informo, que tais 

providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca Deprecada via 

Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) que 

determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 10212 Nr: 1809-22.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ARDENES DIAS RIBEIRO, GUILHERME 

ANTÔNIO MALUF, MARIA TEREZA MARRANGHELLO MALUF, LUIZ 

AUGUSTO DOS SANTOS, MAGDA LÚCIA SCARDINI DE MELLO, CARLOS 

EDUARDO DE ALMEIDA BOURET, Renato de Melo, Anita deSouza Melo, 

LORIAN GONÇALVES DE SOUZA BOURET, Tereza Cristina Lopes dos 

Santos, JOSÉ RICARDO DE MELLO, LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO, 

Georgetown Scardini, LOURDES HYBNER SCARDINI, ANDRÉ HENRIQUE 

CREPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU DO CARMO SOUZA - 

OAB:7.294/MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Intimação da Parte autora para que no prazo de 15 (quinze)dias, 

manifestar-se acerca do pleito de fls. 122/124, dando o regular andamento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 15686 Nr: 1628-84.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL SANTA ELIZA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 
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OAB:7240/MT, IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação rescisão contratual em fase de cumprimento 

de sentença.

A Defensoria Pública requereu a suspensão do feito em razão da 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, conforme se vê às 

fls. 535.

O Banco requereu a realização de pesquisa via RENAJUD - às fls. 

538/539.

Pois bem.

Considerando-se que o exequente trouxe as certidões negativas de 

imóveis (fls. 515/519) bem como que as pesquisas realizadas por este 

Juízo sobejaram infrutíferas (fls. 510/511 e 524).

Com efeito, DEFIRO a realização de pesquisa por meio do RENAJUD 

(extrato em anexo), ocasião em que sobejou negativa.

 Posto isso, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, 

para quitação do crédito derivado do decisum, arquivem-se com as baixas 

e formalidades de praxe, haja vista o término da prestação jurisdicional.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 73981 Nr: 12362-94.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO, Maria 

da Silva Grando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERLEY RODRIGUES 

RIBEIRO - OAB:3022/MT

 (...) Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta de Ação de Execução 

ajuizada BANCO ITAÚ S/A que move em face de PAULO ROBERTO 

DOSSENA GRANDO e OUTRO, o que faço nos termos do artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as anotações e baixas de praxe. Sem prejuízo, 

considerando-se que a extinção do processo decorreu da negligência de 

ambas as partes, haja vista o descumprimento por ambos os polos, DEIXO 

de fixar honorários advocatícios em favor do executado (STJ -3ª T. REsp 

435.681, Min. Paulo Severino, j. 19.10.10, DJ 26.10.10). P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 85648 Nr: 133-59.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A CRED. FINAN. E INVES.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Água Boa e Com de Madeiras Ltda, CHAFI 

ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE SOUSA 

SILVEIRA - OAB:3519-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXVIII). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de suspensão. Decorrido o 

prazo, sem manifestação e, ante a inexistência de bens passíveis de 

penhora, DEFIRO o pleito de fls. 138 e, suspenso o presente feito nos 

termos do artigo 921, inciso III do CPC/2015. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 713341 Nr: 7703-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIN NUNES SALIM, HALIMA NUNES SALIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590, EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 257627, SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Exequente para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca da Carta Precatória devolvida nos autos às fls. 81/93, dando o 

regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 797147 Nr: 3516-68.2013.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO PIERUCCI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de fls. 148, para a parte autora 

comprovar o pagamento de custas e taxas judiciárias referentes à 

distribuição a Carta Precatória expedida nos autos. Sendo assim, nos 

termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a 

diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, 

intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via 

DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, 

deverá ser adotado em todos os processos, cuja parte, não atendeu a 

determinação judicial, visando dar maior celeridade aos cadernos 

processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para expedição de 

carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o regular 

prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes 

à distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, 

eventuais valores cobrados quando a Comarca Deprecada não possuir 

Cartório Distribuidor Oficial, bem como, valores referentes ao cumprimento 

de mandado pelo oficial de justiça na Comarca Deprecada, atos estes a 

serem diligenciados pelo autor na Comarca Deprecada, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015. Informo que tais 

providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca Deprecada via 

Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) que 

determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 902304 Nr: 31554-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCALIZE BRASIL - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LTDA, WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de pesquisas com o fito de localizar 

bens passíveis de serem penhorados em razão do descumprimento do 

acordo de fls. 24/25, conforme se vê às fls. 89.

Pois bem,

 Considerando-se que todas as pesquisas já foram realizadas neste feito 

(fls. 63/67) 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, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.
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Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, via correio com aviso de recebimento, para que dê 

prosseguimento ao feito em 05 dias, sob a mesma admoestação.

Após, com a juntada do A.R, retornem-me os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 929790 Nr: 49187-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE PINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por LILIANE PINTO DE SOUZA em face 

de BANCO ITAUCARD S/A.

Às fls. 67 a exequente pleiteia pelo cumprimento da sentença, contudo, 

constata-se que a planilha de débitos é datada de 10/04/2017, além do que 

não houve a inclusão do valor da multa do art. 523, § 1º do CPC.

Desta feita, intimo a exequente para, no prazo de 15 dias acostar aos 

autos planilha atualizada do débito, bem como requerer o que entender de 

direito.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 112669 Nr: 3050-26.2003.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES MAR E MAR LTDA, ALVIDES 

ATAIDIO GONÇALVES, EVANGELINA BARROS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A, GLEICY LAURA BARROS GONÇALVES 

LIMA - OAB:13441-B

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco Sudameris 

Brasil S/A em face de Transportes Mar e Mar Ltda e outros.

O 1º executado informou às fls. 218/223 acerca da arrematação (ocorrida 

em 28/07/2010 – 8h57min – TRT 23ª) do imóvel penhorado nestes autos às 

fls. 158.

O Banco foi intimado às fls. 225/226, todavia, manteve-se inerte conforme 

se vê às fls. 227.

Posto isso, ante a arrematação do bem informado às fls. 219, torno 

INEFICAZ a penhora de fls. 158.

Ato contínuo, intimo o Banco para que indique bens dos executados 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, em igual prazo.

Em caso de silêncio, levando-se em conta que “a extinção do processo, 

por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu 

(Súmula 240 STJ – RSTJ 144/75)” intimo o executado, uma vez que ele 

possui advogado cadastrado nos autos, para que se manifeste acerca da 

extinção do feito, no prazo de 05 dias.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para prolação da 

sentença extintiva, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 391741 Nr: 27138-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ROBERTO ABRANTES, FABIANO 

ROBERTO ABRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794946 Nr: 1270-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE JESUS BARBOSA -ME, MANOEL 

DE JESUS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Itaú Unibanco em 

face de Manoel Barbosa de Jesus e outro.

Os executados não foram citados até a presente data por estarem em 

lugar incerto e não sabido.

Apesar da expedição do edital de citação – fls. 123/124 ele ainda não foi 

retirado, demonstrando a total falta de interesse na sua publicação.

Em seguida, IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA informou a cessão 

às fls. 137/150, não obstante inexista cessão em favor deste, razão pela 

qual dele não conheço.

No mais, ante a evidente inexistência de bens, SUSPENDO o presente feito 

nos termos do artigo 921, inciso III do CPC/2015.

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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1120654 Nr: 19076-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOEX GEOLOGIA E EXP. MINERAL 

AUDORESTE MACHADO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PIVA MORATO - 
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OAB:12504

 Intimação do Requerido para que no prazo de 15 (quinze)dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 85/86, dando o regular andamento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1135956 Nr: 25541-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KAZUO NAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que ante o pleito de fls. 84, intimo a parte autora para no 

prazo de 05 (cinco)dias, expedir a guia necessária, bem como, comprovar 

o seu pagamento para que assim possa expedir a certidão premonitória 

requerida pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777829 Nr: 31206-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIU MODAS E CONFECÇÕES LTDA - ME, 

MARIA ROBERVANIA ARRAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777829 Nr: 31206-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIU MODAS E CONFECÇÕES LTDA - ME, 

MARIA ROBERVANIA ARRAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LIU MODAS E CONFECÇÕES LTDA - ME, 

CNPJ: 06281819000231, Inscrição Estadual: 13.329.558-2 e atualmente em 

local incerto e não sabido MARIA ROBERVANIA ARRAIS DA SILVA, Cpf: 

62683349149, Rg: 0992215-6, Filiação: Antonio de Matos Arrais e Antonia 

Irani Almeida Arrais, data de nascimento: 06/07/1974, brasileiro(a), natural 

de Assare-CE, convivente, empresária. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1020968-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1020968-35.2017.8.11.0041 AUTOR: IOLANDA MARIA DOS 

SANTOS RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc... Nos termos do art. 

99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 

14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à autora os benefícios da 

justiça gratuita. Trata-se de medida cautelar de exibição de documentos 

ajuizada por IOLANDA MARIA DOS SANTOS em face de BANCO 

DAYCOVAL S/A, na qual requer a autora a exibição de cópia do contrato 

de financiamento, firmado com a instituição financeira, encerrado ou ainda 

em curso, bem como as contas gráficas dos empréstimos efetuados. 

Estando evidenciado o direito da autora, enquanto contraente, ao acesso 

às informações a ela relacionadas, defiro a medida liminar pleiteada, para 

que o requerido apresente os documentos solicitados, ou seja, contrato de 

financiamento havido com a instituição financeira, encerrado ou ainda em 

curso, bem como, contras gráficas dos empréstimos efetuados (conforme 

pedido ID.n.8733909). Assim, cite-se a parte requerida, via correio com 

aviso de recebimento, para, no prazo de 05 dias, oferecer resposta, bem 

como, intime-o para, no prazo de 05 dias, exibirem em juízo os documentos 

solicitados na peça vestibular, ou opor as circunstâncias previstas no 

artigo 398, § único do CPC. Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 16587-35.2016.811.0041 – Cod 1114767

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC.

 OURO VERDE DE MT

PARTE RÉ: NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, CNPJ 14.693.85

0/0001-27 e CARLOS ROBERTO SILVA BATISTA, CPF 098.239.216-87.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante transcritos, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente no 

pagamento do débito no valor de R$ 321.085,98. Poderá, ainda, a parte ré, 

no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte 

dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a 

falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial. Cumpra-se.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028381-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHURRASCARIA E LANCHONETE AGUAS CLARAS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

IVONE DE OLIVEIRA E 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. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020016-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVA PEREIRA (RÉU)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035117-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

 

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: 1002662-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEY SILVA BRAZ (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre o decurso de prazo e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjtm.jus.br

Despacho 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)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000157-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DEIVID 

BENJAMIM GREGORIO Vistos etc. Intime-se o Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, 

para que em 24 (vinte e quatro) horas junte aos autos o Mandado de 

Busca e Apreensão Id. 11613015, devidamente cumprido. A parte 

requerida procedeu a purgação da mora do valor do débito, conforme o 

determinado na decisão Id. 11383788, na quantia de R$ 16.096,00. Porém, 

conforme certificado no Id. 11708171, o pagamento foi realizado de forma 

incorreta, tendo em vista que os valores foram recolhidos por meio de 

guias de custas e taxas Finais para o Fundo de Apoio ao Judiciário – 

Funajuris, e não via depósito judicial. Na petição Id. 11719696, pleiteou o 

réu pela expedição de ofício ao FUNAJURIS, para a regularização da 

situação apresentada. Desta feita, em face da boa fé demonstrada pela 

parte requerida em realizar a purgação da mora de todas as verbas 

conforme o disposto no Decreto Lei 911/69, antes mesmo do Mandado ser 

acostado aos autos, defiro o pleito de expedição de ofício ao FUNAJURIS, 

para o cancelamento da guia coligida aos autos - Id. 11695606, expedida a 

título de “custas e taxas finais ou remanescentes” e consequente 

direcionamento do montante à Conta dos Depósitos Judiciais vinculando a 

estes autos. PROCEDIDA a correção, expeça-se mandado de restituição, 

devendo o requerido depositar as diligências de acordo com o Provimento 

n.07/2017, autorizando o cumprimento pelo Oficial de Plantão. Desde já, 

determino à Gestora do Juízo que proceda a intimação da parte autora, via 

DJE e também por telefone, para que mantenham o veículo nesta Comarca, 

na forma já determinada na decisão interlocutória Id. 11383788, bem assim 

para se manifestar sobre o valor recolhido. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023014-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre o decurso de prazo e dar 

prosseguimento ao feito. Suzana N. Paraguassu, Assesora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002607-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMO DE OLIVEIRA - EPP (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: 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)

 

Desde já, determino à Gestora do Juízo que proceda a intimação da parte 

autora, via DJE e também por telefone, para que mantenham o veículo 

nesta Comarca, na forma já determinada na decisão interlocutória Id. 

11383788, bem assim para se manifestar sobre o valor recolhido. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033177-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BELEM GOMES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001752-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME (RÉU)

MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA (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: 1006024-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYRA MIRELLA NETO DA SILVA (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: 1020928-53.2017.8.11.0041

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)

DANIEL VIEIRA DOS SANTOS PENHA (RÉU)

MARCELO ANDRADE SILVA (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: 1038391-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOARES RAMOS (EXECUTADO)

ADRIANO SOARES RAMOS 96958146115 (EXECUTADO)

FABIANA DE SOUZA FERREIRA (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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1060428 Nr: 51211-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PAULO SORIANO MARMORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/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.: 1076493 Nr: 58248-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANNE BENEDITA SANTANA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 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.: 945213 Nr: 57513-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGLIO IMPORTACAO E COMERCIO DE ALHO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 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.: 876561 Nr: 14482-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ARI 

ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência, 

para o bairro São José, 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.: 876757 Nr: 14621-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX NOGUEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 
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Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 988371 Nr: 17820-04.2015.811.0041

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR OLIVEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE BREU - 

OAB:46257 DF

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 139508 Nr: 24174-65.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO XAVIER MOTTA, NEUDA MARIA 

ARAÚJO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA FLORES 

FIGUEIREDO - OAB:4444/MT, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 Autos n.º 139508 – Execução

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ROBERTO XAVIER MOTTA e OUTRA, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 238/239 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. 238/239, 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.

Proceda-se a baixa da penhora efetivada na espécie.

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, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 354459 Nr: 24927-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. H. INDUSTRIA DE BARCOS E REBOQUES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Proceda-se a liberação do montante constrito 

na espécie, em favor do devedor, mediante a expedição de 

alvará.Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 365206 Nr: 3192-20.2009.811.0041

 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: UMBERTO CAMILO RODOVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Autos nº 365206 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração às fls. 178/179 contra a 

sentença de fls. 175/177-v, aduzindo, em síntese, haver contradição no 

citado comando judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1138019 Nr: 26572-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIE CORDEIRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1138019 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fls. 43/44).

Desnecessária a concordância da parte contraria, eis que ainda não 

citada dos termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fls. 43/44, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 
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CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal.

Proceda-se a baixa da restrição efetiva da espécie.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1169630 Nr: 40020-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA DOURADO DA SILVA - ME, CLAUDIA 

DOURADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1169630 – Execução

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO em face de CLAUDIA DOURADO DA 

SILVA-ME e OUTRA, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 42/45 foi noticiado a 

autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e suspensão 

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. 42/45, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque, SUSPENDENDO 

o andamento processual, na forma pugnada pelos litigantes na avença 

referenciada e com espeque no artigo 922, do CPC.

Decorrido o interregno epigrafado, sem manifestação das partes, intime-se 

o credor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que sua inércia será 

interpretada como confirmação do adimplemento do avençado e redundará 

na extinção e arquivamento do processo, com tal fundamento.

Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 8703 Nr: 1523-78.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, 

LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, CARLOS GILBERTO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 465456 Nr: 32992-59.2010.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CIPRIANO PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:15020-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 738561 Nr: 35140-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYMUNDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 738561 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração às fls. 107/111 contra a 

sentença de fls. 106/106-v, aduzindo, em síntese, haver contradição no 

citado comando judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 784184 Nr: 37963-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIELSON DE CASTRO NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 
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485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 789436 Nr: 43442-90.2012.811.0041

 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 BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 821029 Nr: 27246-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SÃO JOÃO LTDA - EPP, 

JOADIR NESTOR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 821029 – Execução

 Vistos etc.

Conforme se depreende dos autos a parte exequente manifesta-se pela 

desistência da ação (fl. 118). A faculdade de desistir da execução é 

assegurada ao credor pelo art. 775, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, homologo por sentença a desistência da ação 

executiva e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 925 do 

Código de Processo Civil.

Autorizo o levantamento do montante constrito na espécie em favor da 

parte executada, mediante a expedição de alvará.

Custas pelo exequente.

Após o trânsito em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 931932 Nr: 50361-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:OAB/MT 6240

 Autos nº 931932 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte ré opôs embargos de declaração às fls. 114/124 contra a 

sentença de fls. 108/111, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1103663 Nr: 11991-08.2016.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1103663 – Busca e apreensão

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 43).

Desnecessária a concordância da parte contraria, eis que ainda não 

citada dos termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 43, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 354503 Nr: 25063-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ROMÃO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 11440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, sobre o valor atualizado da causa, cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da gratuidade da justiça.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. 

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 402788 Nr: 34621-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE FACCIN VILELA, VERA LUCIA 

FACCIN, HENRIQUE CESAR MARCELINO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MONIQUE FACCIN VILELA - OAB:17.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MOREIRA ALMEIDA - 

OAB:5.882/MT

 Autos n.º 402788 – Execução

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DA 

BAIXADA CUIABANA – SICOOB INTEGRAÇÃO em face de LUIZ HENRIQUE 

FACCIN VILELA e OUTROS, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 117/121, as partes 

noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação 

e suspensão do feito.

É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 117/121, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque, SUSPENDENDO 

o andamento processual, na forma pugnada pelos litigantes na avença 

referenciada e com espeque no artigo 922, do CPC.

Decorrido o interregno epigrafado, sem manifestação das partes, intime-se 

o credor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que sua inércia será 

interpretada como confirmação do adimplemento do avençado e redundará 

na extinção e arquivamento do processo, com tal fundamento.

Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 404780 Nr: 36589-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO NUNES NETO, LUZIETE MANDUCA 

DE OLIVEIRA NUNES, AGROPASTORIL VALE DO JURIGUE LTDA

 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: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10022

 Autos n.º 404780 – Execução

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro e documentos que o acompanham, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 411067 Nr: 1404-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIA MARIA DE ARAÚJO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Almeida - 

OAB:OAB/RS - 43.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 411067– 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, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 447961 Nr: 21617-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TRANSREINO LTDA, 

JOSÉ JACIR CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ÂNGELO DE 

MACEDO - OAB:6811-B/MT

 Autos n.º 447961 – Execução

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de TRANSPORTADORA TRANSREINO LTDA e 

OUTRP, todos qualificados, pelos fatos e fundamento jurídicos aduzidos 

na exordial.

Às fls. 53/599 as partes noticiaram as partes noticiaram a autocomposição 

dos litigantes, requerendo sua homologação, sendo o acordo devidamente 

homologado, conforme se depreende à fl. 60.

À fl. 67 a parte autora informa o cumprimento da obrigação assumida, 

postulando pela extinção do presente feito.

É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, ante o cumprimento integral do quanto avençado, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

Proceda-se a baixa da constrição efetivada na espécie.

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, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 768070 Nr: 20930-16.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDE MARIA MAZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 768070 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando a informação de que o acordo entabulado entre as partes 

foi descumprido pelo requerido (fl. 110), intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 811285 Nr: 17773-98.2013.811.0041

 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): LEONARDO SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 811285 – Execução

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

COOPERATIVA DE POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de LEONARDO DA SILVA 

FERREIRA, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 137/140 foi noticiado a 

autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e suspensão 

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. 137/140, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque, SUSPENDENDO 

o andamento processual, na forma pugnada pelos litigantes na avença 

referenciada e com espeque no artigo 922, do CPC.

Decorrido o interregno epigrafado, sem manifestação das partes, intime-se 

o credor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que sua inércia será 

interpretada como confirmação do adimplemento do avençado e redundará 

na extinção e arquivamento do processo, com tal fundamento.

Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 819629 Nr: 25900-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA SEBBA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 Autos n.º 819629 – Busca e apreensão

Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de MARINA SEBBA FERREIRA, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 119/120, as partes 

noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação 

e extinção do feito.

É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 119/120, 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 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

Proceda-se a baixa da constrição efetivada na espécie.

 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, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 819856 Nr: 26130-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

OIRAN FERREIRA GUTIERREZ, SARA ANGÉLICA SABO DE OLIVEIRA 

GUTIERREZ, JULIANO MELLO GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:OAB/MT 4.411

 Autos n.º 819856 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por BANCO DO BRASIL S/A 

em face de JABIRU´S VIAGENS E TURISMO LTDA-ME e OUTROS, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 237/241, as partes 

noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação 

e extinção do feito.

É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 237/241, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo em vista que se trata de processo julgado (fls. 

215/221), determino o seu arquivamento, mediante as baixas e anotações 

de estilo.

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, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 924646 Nr: 46264-81.2014.811.0041

 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): FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES 

TORTORELLI

 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:

 Autos n.º 924646 – Execução

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por HSBC 

BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO em face de FLAVIA RIBEIRO 

CARDOSO FERNANDES TORTORELLI, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 70/74 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. 70/74, 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 
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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, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 974361 Nr: 11323-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE MARIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB: 10.100, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1030389 Nr: 36975-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA TANIA XAVIER BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1030389 – Execução

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de ADRIANA TANIA XAVIER BARBOSA, 

todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 159/160 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. 159/160, 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, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1059804 Nr: 50947-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVAL FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1059804 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 48).

Desnecessária a concordância da parte contraria, eis que ainda não 

citada dos termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 48, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Proceda-se a baixa da constrição efetivada na espécie.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1121962 Nr: 19654-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A BMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENIO PORFIRIO DE CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória código n°. 1276442

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 09.

 Cumpra-se, com urgência.

 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.: 1230836 Nr: 15140-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA MARIA DE ARAÚJO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - 

OAB:5.668/MT, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:OAB 2.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 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: 411067), 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.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, 8 de fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1273999 Nr: 29012-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINGÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA ME, JOSÉ JOÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória código n°. 1262755

Vistos etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo o apógrafo desta como 

mandado. Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

 Às providencias, com observância das disposições pertinentes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 8 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 244438 Nr: 12741-59.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO AURÉLIO MALHEIROS FERNANDES 

DE SOUZA, ESTHER AUGUSTA YONEZAWA FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 244438 – Execução

 Vistos etc.

Conforme se depreende dos autos a parte exequente manifesta-se pela 

desistência da ação (fl. 91). A faculdade de desistir da execução é 

assegurada ao credor pelo art. 775, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, homologo por sentença a desistência da ação 

executiva e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 925 do 

Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente.

Após o trânsito em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 276602 Nr: 4858-27.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS HIDEYUKI NAKATA, DOLORES DIAS 

DO VALE NAKATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRHEGORY PAIVA PIRES 

MOREIRA MAIA - OAB:11140/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 363315 Nr: 71-81.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Autos nº 363315 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerida opôs embargos de declaração às fls. 130/134 contra a 

sentença de fls. 125/129, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 363360 Nr: 254-52.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VICENTE CORREA PACHECO, IZAEL 

BUENO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, JOADIR BUENO PACHECO - OAB:13588-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Autos nº 363360 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerida opôs embargos de declaração às fls. 141/143 contra a 

sentença de fl. 134/139-v, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 375280 Nr: 11601-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 
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BARBOSA - OAB:6835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 375280 – Execução

Vistos etc.

Conforme se depreende dos autos a parte exequente manifesta-se pela 

desistência da ação (fl. 113). A faculdade de desistir da execução é 

assegurada ao credor pelo art. 775, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, homologo por sentença a desistência da ação 

executiva e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 925 do 

Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente.

Após o trânsito em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 437183 Nr: 15251-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 444121 Nr: 19360-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA - ME, ELDIR LOPES DE OLIVEIRA, MARIA ÂNGELA 

ZAMBELLI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor do pleito retro, determino a penhora de dinheiro do 

executado em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até 

o valor indicado na execução, nos termos do artigo 854, do CPC.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 776334 Nr: 29634-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISGREN COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA - EPP, CRISTIANA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o teor do pleito retro, determino a penhora de dinheiro do 

executado em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até 

o valor indicado na execução, nos termos do artigo 854, do CPC.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 809848 Nr: 16333-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, SÉRGIO 

RODRIGUES PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da gratuidade da justiça.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. 

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 816438 Nr: 22880-26.2013.811.0041

 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): MEIRE MARIA AUGUSTA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCHI - OAB:187329/SP, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 825254 Nr: 31266-45.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

OIRAN FERREIRA GUTIERREZ, SARA ANGÉLICA SABO DE OLIVEIRA 

GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Autos n.º 825254 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de cobrança movida por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME e OUTROS, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 170/174, as partes 

noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação 

e extinção do feito.

É o sucinto relato.
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DECIDO.

Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 170/174, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo em vista que se trata de processo julgado (fls. 

163/167), determino o seu arquivamento, mediante as baixas e anotações 

de estilo.

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, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1145026 Nr: 29641-68.2016.811.0041

 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: LAIS GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1145026 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 76).

Desnecessária a concordância da parte contraria, eis que ainda não 

citada dos termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 76, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica 

adstrita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da 

gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 937626 Nr: 53491-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MORAIS DALTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor do pleito retro, determino a penhora de dinheiro do 

executado em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até 

o valor indicado na execução, nos termos do artigo 854, do CPC.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 138450 Nr: 22957-84.2003.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN MÁRCIA DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte credora, para em 

05 dias, trazer aos autos Certidão Atualizada da Matrícula do Imóvel 

Penhorado.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034814-22.2017.8.11.0041

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:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1034814-22.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ENIO MARTIMIANO DA 

CUNHA JUNIOR Decisão Interlocutória Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, bem ainda, trazer aos autos cópia do contrato legível, 

firmado entre as partes, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037211-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELZIRA EVANGELISTA DE ALMEIDA (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: 

1037211-54.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: NELZIRA EVANGELISTA DE ALMEIDA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038126-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON GALDINO MOREIRA (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: 

1038126-06.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO 

BRASIL S.A. REQUERIDO: AILTON GALDINO MOREIRA Despacho Vistos 

etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e 
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taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002806-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (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: 

1002806-55.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - 

EPP Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá,08 de fevereiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000181-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE APARECIDA MONTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000181-82.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: IVONETE APARECIDA MONTANA DA SILVA Despacho 

Vistos etc. Intime-se o requerente para manifestar sobre a consulta de 

dados feita pelo sistema INFOJUD, anexo, tendo em vista que a pesquisa 

encontrou endereço diverso do indicado nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 09 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: 1033246-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS LUAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015111-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001895-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO FISCHER (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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008008-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JACINTO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001203-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES (RÉU)

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI (RÉU)

SAULO TEIXEIRA LOPES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1013110-84.2016.8.11.0041

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:

NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

NIVALDO SANCHES SANTIAGO (EXECUTADO)

ANA LUCIA DE MORAIS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ao contido na petição encartada aos autos 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028420-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CASANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA OAB - MT23276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017491-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LUIS HENRIQUE CORREA (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018836-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSSA GOMES CONCEICAO (EXECUTADO)

CEVADA BURGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021022-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KESTRING & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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: 1023162-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GDF TRANSPORTES LTDA - ME (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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024992-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES (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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 329278 Nr: 1605-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARAUTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS 

PARA AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LTDA - ME, DIOGO 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: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782833 Nr: 36502-12.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 727763 Nr: 23655-12.2011.811.0041

 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): THAYLON FAGUNDES LARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ, OAB/MT 22.131 a 

regularizar sua representação processual nos autos, no prazo de 05 

(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 932566 Nr: 50692-09.2014.811.0041

 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): MARCIO GOES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 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, 

JUNTANDO AOS AUTOS O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1008501 Nr: 26911-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, 

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas se houver, nos termos do 

art. 523 e parágrafos do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1060153 Nr: 51150-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA MENINO SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ, OAB/MT 22.131 a 

regularizar sua representação processual nos autos, no prazo de 05 

(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 214247 Nr: 23201-42.2005.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, AMADOR ATAIDE 

GONÇALVES TUT, ALLAN KARDEC SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aiderlane Cavalcanti de 

Souza. - OAB:8657, ALLAN KARDEC SANTOS - OAB:2469/MT, ARTHUR 

MULLER COUTINHO - OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER 

AFFI - OAB:9022, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO - OAB:3.826/MT, 

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 Tendo em vista o lapso temporal entre a protocolização da petição que 

requer a "dilação de prazo" e a presente data, impulsiono os autos para 

intimar o exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da desistência da penhora do imóvel realizada à fl. 260, sob pena 

de concardância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 385834 Nr: 21712-28.2009.811.0041

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA - 294/01

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROQUE ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, 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.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 425651 Nr: 8935-74.2010.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO OTAVIO SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, OAB/MT 

16.168 a regularizar sua representação processual nos autos, no prazo 

de 05 (cinco dias).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 809819 Nr: 16305-02.2013.811.0041

 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: THORMIDES AROLDO PINTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDER MANOEL DE 

SIQUEIRA GODOY - OAB:16194/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 857012 Nr: 59259-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 868170 Nr: 8081-41.2014.811.0041

 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: JOILSON SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FÁTIMA RAMOS - 

OAB:6938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1129166 Nr: 22674-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON, LUIZ 

EDUARDO ALENCAR OLSSON, JELIANA PRIETO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 Certifico que a Contestação de fls. 43/46 bem como a contestação de fls 

48/53 e 54/62 apresentadas nos presentes autos, forami protocoladas 

tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre as 

Contestações juntadas nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1149001 Nr: 31232-65.2016.811.0041

 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: SONIA REGINA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CAROL 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, OLGA MARIA VIEIRA DE 

FREITAS, EDEZIO CONSTANTINO COMARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON JOSÉ DA SILVA 

BALDUINO - OAB:12072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Certifico que a Contestação de fls. 89/101, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 874733 Nr: 13226-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO URBANO POLZL, FERNANDA DE 

OLIVEIRA POLZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DAFINI DE PAULA SAGA 

GOMES - OAB:17.023-O/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O, ANDERSON KRENZLIN BOLL - OAB:OAB/MT 19.619, JAIR 

DEMETRIO - OAB:15904

 Certifico que a Contestação de fls. 104/113, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, bem como para contestar a 

Reconvenção interposta, ambas dentro do prazo legal, e ainda para 

manifestar quanto a certidão de fls 102 que informa a não citação da parte 

requerida Rodrigo Urano Polzl, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 985046 Nr: 16361-64.2015.811.0041

 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: IOLANDA ORIONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MTA 4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 
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NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 994136 Nr: 20581-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCALINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10153, 

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.: 323137 Nr: 17961-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIO DA SILVA

 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: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10035, 

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.: 752342 Nr: 4174-29.2012.811.0041

 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: EDALVA MARIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239766, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147.386 OAB SP, FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - 

OAB:90457/MG, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96864/MG, LOUISE RAINER PEREIRAGIONÉDIS - 

OAB:8.123-OAB/PR, PEDRO SCHMIDT DE BRITO - OAB:62736/MG, 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:144223 OAB-SP, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ao cadastramento errôneo da patrona da causa, impulsiono 

os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a 

parte autora da certidão de fls 366 a seguir transcrita: CERTIFICO que, os 

recursos de apelação apresentados nos presentes autos foram 

protocolizados tempestivamente. CERTIFICO que, o Banco do Brasil no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo (fls. 

335/336). CERTIFICO também que, o Banco Daycoval S/A no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo (fls. 

349/350).

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851074 Nr: 54065-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.S.D. DE ALMEIDA ME, VLADIMIR SERGIO 

DIAS DE ALMEIDA

 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:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de arquivo provisório às fls. 45, posto que o art. 313, 

inciso II, § 4º do CPC permite a suspensão do processo pelo prazo máximo 

de 06 (seis) meses. Logo, verifica-se que a suspensão não tem o condão 

de eternizar o feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando-se a 

quantidade de processos na secretaria.

II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747826 Nr: 45091-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAT TRANSPORTES LTDA, MARCOS ANDRÉ 

GARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. BANCO BRADESCO S.A, ingressou com a presente Ação de 

Execução por Título Executivo Extrajudicial em face de JAT 

TRANSPORTES LTDA. E MARCOS GARCIA PEREIRA, ambos devidamente 

qualificados e representados, alegando o que segue. Aduziu ser credor 

do executado da quantia de R$ 11.120,50 (onze mil cento e vinte reais e 

cinquenta centavos), representada pelo Contrato de Financiamento na 

modalidade Capital de Giro de fls. 12/14 que atualizado até a propositura 

da demanda perfaz o valor de R$ 15.629,12 (quinze mil seiscentos e vinte 

e nove reais e doze centavos). Distribuída a ação em 21/12/2011, decisão 

inicial proferida em 23/01/2012 para citação do executado e penhora de 

bens (fls. 19). (...) 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 nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro. Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nestes 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 83089 Nr: 8862-88.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR GIANGARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Sentença Vistos etc. B.B ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S.A, ingressou com a presente Ação Monitória em face de JULIO CEZAR 

GIANGARELLI, ambos devidamente qualificados e representados, 

alegando o que segue. Aduziu ser credor do executado da quantia de R$ 

1.108,24 (um mil cento e oito reais e vinte e quatro centavos), atualizado 

até 16/11/1999, representada pelo Contrato de Cartão de Crédito de fls. 

18/36, do qual tornou-se inadimplente. Distribuída a ação em 16/11/1999, 

decisão inicial proferida em 02/12/21999 para citação do executado e 

penhora de bens (fls. 45). Restou certificado pelo oficial de justiça, por 

mais de uma vez, que não foi possível o cumprimento do mandado (fls. 50, 

73, 94). Verifica-se que o pedido de citação por edital foi deferido em 

04/07/2002 (fls. 91) e o processo sentenciado em 14/11/2003 (fls. 

112/113). (...) 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 nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo que lhe serve de parâmetro. Condeno 

o Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído ao executado nestes 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.: 99735 Nr: 1502-44.1995.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA SOARES ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319/SP, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY MARQUES - 

OAB:2719-B/MT

 Intimar o exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, 

bem como, para que proceda ao andamento do feito, consoante determina 

o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026878-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDINEI FERREIRA (EXECUTADO)

GRAZIELE ALMEIDA CORREA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1026878-43.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME, 

CLAUDINEI FERREIRA, GRAZIELE ALMEIDA CORREA FERREIRA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os executados 

para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o 

comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no 

mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de 

Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à 

avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos 

moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. 

Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. 7. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016210-47.2016.8.11.0041

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:

LACERDA & RAMOS LACERDA LTDA - ME (EXECUTADO)

ALTIVANI RAMOS LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1016210-47.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: LACERDA & RAMOS LACERDA LTDA - ME, ALTIVANI 

RAMOS LACERDA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os 

executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 2. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro 

do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo 

Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032095-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 

1032095-67.2017.8.11.0041 AUTOR: CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA 

GOMES RÉU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de fevereiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035188-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EDUARDO CERQUEIRA CALDAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035188-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: JOAO EDUARDO CERQUEIRA CALDAS Sentença Vistos etc. 

Banco Itaú Unibanco S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

João Eduardo Cerqueira Caldas, no entanto, requereu a desistência do 

feito junto ao ID 11266698. 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1195800 Nr: 3254-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE PARANAITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ BARBOSA DE MOURA, 

ALICE MARIA MARQUES BARBOSA, NELSON MACHADO, CLEUMISSE 

MARQUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO RENÉ ARRAIS - 

OAB:PROM. JUST., RODRIGO FONSECA COSTA - OAB:PROM. 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO AMILCAR NEDEL - 

OAB:3483/MT

 Vistos etc.

 Recebi os autos em razão da redistribuição determinada pela Resolução 

n.º 11/2017/TP.

 Redesigno a audiência para o dia 22/03/2018, às 15h30min.

 Intime-se a testemunha, consignando as advertências legais e 

observando o último endereço informado pelo representante do Ministério 

Público.

 Intimem-se as partes e comunique-se o Juízo deprecante.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1195800 Nr: 3254-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE PARANAITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ BARBOSA DE MOURA, 

ALICE MARIA MARQUES BARBOSA, NELSON MACHADO, CLEUMISSE 

MARQUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO RENÉ ARRAIS - 

OAB:PROM. JUST., RODRIGO FONSECA COSTA - OAB:PROM. 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO AMILCAR NEDEL - 

OAB:3483/MT

 Impulsiono os autos para republicação da decisão do dia 05/02/2018, com 

o seguinte teor: "Vistos etc.

 Recebi os autos em razão da redistribuição determinada pela Resolução 

n.º 11/2017/TP.

 Redesigno a audiência para o dia 22/03/2018, às 15h30min.

 Intime-se a testemunha, consignando as advertências legais e 

observando o último endereço informado pelo representante do Ministério 

Público.

 Intimem-se as partes e comunique-se o Juízo deprecante.

 Cumpra-"se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1071047 Nr: 55835-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIRSON RIBEIRO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 Vistos etc.

 Recebi os autos em razão da redistribuição determinada pela Resolução 

n.º 11/2017/TP.

 Designo a audiência para o dia 04/04/2018, às 14h30min.

 A testemunha a ser ouvida foi arrolada pela defesa do requerido 

Ademirso Ribeiro Duarte. Assim, intime-se o requerido, por seu patrono, a 

providenciar a intimação da testemunha conforme determina o art. 455 e 

§1º, do CPC, sob pena de desistência da inquirição da testemunha (§3º, 

art. 455, CPC).

 Intimem-se as partes e comunique-se o Juízo deprecante.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1265464 Nr: 26169-25.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO RIVA, ZAED CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS LTDA, JAIRA TANIA SILVA ZANY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT

 Vistos etc.

 Recebi os autos em razão da redistribuição determinada pela Resolução 

n.º 11/2017/TP.

 Designo a audiência para o dia 22/03/2018, às 16h00min.

 A testemunha a ser ouvida foi arrolada pela defesa da requerida Jaira 

Tania Silva Zany. Assim, intime-se a requerida, por seu patrono, a 

providenciar a intimação da testemunha conforme determina o art. 455 e 

§1º, do CPC, sob pena de desistência da inquirição da testemunha (§3º, 

art. 455, CPC).

 Intimem-se as partes e comunique-se o Juízo deprecante.
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 Cientifique-se o representante do Ministério Público.

 Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013053-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. L. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Carta precatória devolvida - diligência negativa

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027550-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA MIRANDA DE ALBOEZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES CONCEICAO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1027550-51.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: MARINALVA MIRANDA DE 

ALBOEZ EXECUTADO: EUCLIDES CONCEICAO RODRIGUES Vistos etc. 

Defiro o pedido constante do id 11705583. Intime-se o executado, na 

pessoa de seu procurador, para efetuar e comprovar a transferência da 

moto, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de fevereiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1243130 Nr: 19076-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDA, ACDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

NOBRES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1243130

Vistos etc.

Trata-se de carta precatória, redistribuída para este juízo por força da 

Resolução 11/2017TP, de 09/11/2017.

Intime-se a parte autora, para manifestar-se, acerca da certidão do oficial 

de justiça de fls. 08, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, devolvam-se os autos ao douto 

juízo deprecante, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 100429 Nr: 894-27.1987.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS VITÓRIO, ILDA RIBEIRO E SILVA, 

ACIR BOSCO VITORIO, ARMINDO ALBERTO CURVO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO VITORIO, ANA ANTONIO CURVO 

VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT, LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - 

OAB:4625/MT, VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), VINICIUS FALCÃO DE 

ARRUDA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, 

§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003947-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES OAB - MT22417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FREITAS PESSOA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE Cuiabá - MT JUIZO DA Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 30 

DIAS AUTOS N.º 1003947-46.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: 

I n t e r d i ç ã o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE REQUERENTE: SEBASTIANA DE FREITAS 

INTERDITANDA: PAULA FREITAS PESSOA INTIMANDO: TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/02/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados 

dos termos da r. sentença proferida nos autos, cujo resumo está abaixo 

transcrito. SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, 

por conseguinte, decreto a interdição de Paula Freitas Pessoa, 

declarando-a inteiramente carecedora de discernimento para exercer os 

atos da vida civil e nomeio-lhe como curadora definitiva, a senhora 

Sebastiana de Freitas". (...) Por fim declaro extinto o processo com 

julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C.” Cuiabá - MT, 10 de 

novembro de 2017. Mirelli Silva Gestora Judiciária Autorizada pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1020763-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. O. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERTHON GUSTAVO DIAS OAB - MT6885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, no prazo, o executado apresentou defesa, ato contínuo, 
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procedo à intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre 

ela, bem como sobre os documentos acostados aos autos.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006629-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO RIBEIRO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA CRUZ MESTRE OAB - MT17372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 

30 DIAS – 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1006629-71.2017.8.11.0041- PJE ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

AUGUSTO RIBEIRO CHAVES INTERDITANDA: ADAIL RIBEIRO CHAVES 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/3/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.539,75 FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados dos termos 

da r. sentença proferida nos autos, cujo resumo está abaixo transcrito. 

SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, em consonância com o Ministério 

Público, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, decreto a 

interdição de Adail Ribeiro Chaves, declarando-a absolutamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curador 

definitivo à requerida, o senhor Augusto Ribeiro Chaves. Por fim declaro 

extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, 

do Código de Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro 

Civil, e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C.” 

Cuiabá - MT, 09 de fevereiro de 2018. Mirelli Silva Gestora Judiciária 

Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019877-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAWILSON ALMEIDA LACAVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(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 DECISÃO Numero do Processo: 

1019877-41.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ANA CAROLINA DE JESUS 

ARAUJO EXECUTADO: CLAWILSON ALMEIDA LACAVA Vistos. 

Considerando a informação de pagamento, aportada aos autos por meio 

da movimentação ID. n. 11727197, determino a intimação da parte credora 

para que se manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda-se com o necessário para que a 

quantia depositada seja liberada à parte credora, com a máxima urgência. 

Determino a SUSPENSÃO do cumprimento do mandado de prisão expedido 

nestes autos. Para tanto, a gestora deve entrar em contato com o oficial 

de justiça ao qual coube o cumprimento do mandado, informando-o da 

presente decisão, com urgência. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

09.02.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1017058 Nr: 30600-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACY ARAUJO DA GLORIA, JACINTO ABEL DA 

GLÓRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Shirlei F. da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Vistos. Jacy Araujo da Gloria propôs a presente Ação de 

Interdição em face de Jacinto Abel da Gloria. Relatou que o requerido é 

seu genitor, e que o mesmo está acometido pelo Alzheimer, enfermidade 

que lhe torna incapaz para gerir seus atos civis, tendo em vista a redução 

do discernimento, motivo pelo qual se justifica a presente ação. À fl. 12 foi 

deferida a curatela provisória e designada audiência de interrogatório, cuja 

ata está encartada à fl. 16. À fl. 20 o Ministério Público opinou pela 

realização de estudo psicossocial, o que foi determinado à fl. 21. Às fls. 

22/24 foi acostado o relatório do estudo. À fl. 51 o Ministério Público 

opinou pela procedência. É o relatório. D E C I D O Extrai-se do documento 

de fls. 11, que acompanho a inicial, que o requerido possui 

comprometimento em seu intelecto, decorrente da doença de Alzheimer, 

de maneira que depende de terceira pessoa para a prática de todas as 

atividades da vida civil, e também nas tarefas do dia a dia. Em sede de 

audiência de interrogatório, não foi possível sequer interrogar o requerido, 

haja vista que não soube responder às perguntas mais elementares. No 

relatório do estudo psicossocial realizado nos autos, fls. 22/24, constam 

as seguintes informações:“Segundo esta, sua mãe com frequência vali até 

lá e a ajuda cuidar do interditando, mas ele não se lembra dela. Nem 

mesmo desta ele reconhece. Apesar de estar fazendo uso das 

medicações às vezes fica bastante introspectivo, não aceitando nem 

mesmo se alimentar, mas esta cria situações para que o mesmo não fique 

tanto debilitado”. Ou seja, a doença já está em fase avançada, pois o 

requerido não reconhece sua ex-mulher e nem mesmo sua filha, ora 

autora. Assim, analisando o conjunto probatório, não resta dúvida sobre a 

necessidade de decretar a interdição do requerido, frente à inegável 

limitação psíquica e também física, que o torna dependente de terceiras 

pessoas para a realização dos atos pertinentes à sua vida civil e 

particular. Há de ser considerado também que, a requerente demonstra ter 

muito cuiddo e se dedica em busca do bem estar de seu pai, o leva para 

fazer caminhada, dá banho, cuida de sua alimentação, enfim, se preocupa 

em oferecer o melhor tratamento ao mesmo. Ante o exposto, em 

consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o 

pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de Jacinto Abel da Gloria, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil e nomeio como Curadora definitiva ao requerido, a senhora Jacy 

Araujo da Gloria. Por fim declaro extinto o processo com julgamento de 

mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custas. P. I. C. Cuiabá, MT, 28 de setembro de 2017.Sergio Valério 

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1094096 Nr: 7971-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS, OCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

Nome e cargo do digitador:Shirlei F. da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos. João Costa de Souza propôs a presente Ação de 

Interdição em face de Oscalina Cavalcante de Souza. Relatou que a 

requerida é sua mãe, e encontra-se acometida de doença mental 

permanente e incurável (Alzheimer), com idade bastante avançada (83 

anos), dependendo terceiras pessoas na gerência de sua vida, motivo 

pelo qual se justifica a presente ação. A antecipação de tutela foi deferida 

à fl. 17, onde também foi determinada a realização de estudo psicossocial. 

Às fls. 22/24 foi acostado relatório do estudo. À fl. 25 o Ministério Público 

opinou pela procedência. É o relatório. D E C I D O. Constata-se dos autos 

que o autor é filho da requerida e a mesma se encontra em adiantado 

estágio da doença de Alzheimer, vive acamada, perdeu os movimentos, e 

se alimenta por meio de sonda.

 O relatório do estudo psicossocial acostado aos autos (fls. 22/24) 

confirma o que foi dito inicialmente, e ainda acrescenta que:“Diante do 

exposto acima foi possível observar que a interditada encontra-se de fato 

residindo com o requerente, que dentro das suas condições de saúde 

encontra-se em ambiente saudável, devidamente organizado e adaptado a 

sua atual condição. E segundo o relato do requerente a interditada está 

sendo atendida em suas necessidades com profissionais qualificados de 

acordo com o seu atual quadro clínico.” (...). (fl. 23-v) Analisando o 

conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a 

necessidade de decretar a interdição da requerida, frente à inegável 

limitação física e psíquica, que a torna dependente de terceiras pessoas 

para a realização dos atos pertinentes à sua vida civil e particular. Ante o 

exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente o 

pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de Oscalina Cavalcante de 

Souza, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil e nomeio como Curador definitiv à requerida, o senhor 

João Costa de Souza. Por fim declaro extinto o processo com julgamento 

de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 

2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa 

local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P.I.C.Cuiabá, 

MT, 28 de setembro de 2017.Sergio Valério-Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 106512 Nr: 231-19.2003.811.0041

 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: AB, ILB, IMDC, CMBS, SMBV, N, ERDS, BB, NRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, CESARINO DELFINO CESAR FILHO - OAB:4290, 

CESARINO DELFINO CESAR FILHO - OAB:4290-A/MT, FÁBIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOÃO BATISTA DA COSTA - 

OAB:59.750 - MG, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, JULIAN DAVIS 

- OAB:6998, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998/MT, RENATA 

LUCIANA MORAES - OAB:128301/SP, SAVIO FARIA NEVES - 

OAB:89267/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Intime-se o inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as últimas declarações, contendo o rol dos bens arrolados nas 

primeiras declarações e a estimativa de seu valor, inclusive dos haveres 

do inventariado quanto às empresas das quais era sócio, valor recebido 

com os aluguéis dos imóveis do espólio e as dívidas e seu valor. No 

mesmo prazo, deverá apresentar o esboço de partilha.11.Com as últimas 

declarações e o esboço de partilha juntados aos autos, intimem-se os 

demais herdeiros para que sobre eles se manifestem, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como, manifestem-se sobre o requerimento formulado 

pelo patrono da herdeira Natasha Rosa Baccili, às fls. 824/827, para que 

este inventário seja remetido para a Comarca de Uberlândia/MG e, por fim, 

sobre o requerimento de pagamento de honorários contratuais ao 

advogado Julian Davis de Santa Rosa, no valor de R$ 78.302,15, 

formulado em nome do inventariante, às fls. 843/854.12.Decorridos os 

prazos, certifique-se e abra-se vista à Fazenda Pública 

Estadual.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2018.Sergio 

ValérioJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 868358 Nr: 8238-14.2014.811.0041

 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: KENIA FERNANDA MARQUEZI, SHEILA MARIZA STELA, 

KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE OLIVEIRA, KAROLINE ROGONI 

MARQUEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VANDERLEI MARQUEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DA 

SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9.089/MT, ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - 

OAB:18.213/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932/MT, 

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL - OAB:8.345, JEAN LUIS 

TEIXEIRA - OAB:4737, MICHELE CRISTINA GIRARDI - OAB:17.160/MT, 

NAIME MARCIO MARTINS MORAES - OAB:3.847, RICARDO PEDROLLO 

DE ASSIS - OAB:7.685/MT, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, a 

fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1019190 Nr: 31476-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSSELLO FRANSOSI, SADI JOSE FRANSOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 31476-28.2015.811.0041 (1019190)

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ROSSELLO FRANSOSI e SADI JOSE FRANSOSI

INTERDITANDO: SADI JOSE FRANSOSI

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/07/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

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: “Processo nº. 31476-28.2015 – Código 1019190. Vistos, em 

correição. Rossello Fransosi propôs a presente Ação de Interdição em 

face de Sadi José Fransosi. Relatou que o requerido é seu pai, e que o 

mesmo é portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, enfermidade 

que compromete totalmente sua vida, não consegue se movimentar e nem 

falar mais, e a tendência é que a situação se agrave a cada dia, 

tornando-o depende de terceiras pessoas na gerência de sua vida, motivo 

pelo qual se justifica a presente ação. À fl. 62 foi deferida a curatela 

provisória e determinada a realização de estudo psicossocial, cujo 

relatório está encartado às fls. 64/65. À fl. 68 o Ministério Público opinou 

pelo deferimento do pedido. É o relatório. D E C I D O. Extrai-se da vasta 

documentação carreada aos autos, que o requerido é portador de uma 
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doença degenerativa, que evoluiu a ponto de impossibilita-lo na execução 

dos mais simples movimentos, paralisando os membros superiores e 

inferiores. O requerido não consegue mais falar, e seu estado de vida 

pode ser classificado como vegetativo. No relatório do estudo social 

acostado aos autos, constam as seguintes informações: “(...). Quanto ao 

interditando, constatamos que ele está incapacitado para exercer os atos 

da vida civil, necessitando de ajuda de terceiros constantemente. 

Encontra-se com traqueostomia, alimenta-se via sonda, não se locomove, 

não fala. No dia da visita verificamos que o interditando está bem cuidado, 

devidamente higienizado e recebendo a assistência devida. (...)”. fl. 64-v. 

Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não 

resta dúvida sobre a necessidade de decretar a interdição do requerido. 

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo 

procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de Sadi José 

Fransosi, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil e nomeio como Curador definitivo ao requerido, o 

senhor Rossello Fransosi. Por fim declaro extinto o processo com 

julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Sem custas.”

Eu, Jonathan de Arruda Barbosa – Técnico Judiciário, digitei.

 Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2017.

Mirelli Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1280758 Nr: 2068-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATASHA ROSA BACCILI, ISIS LETICIA BACCILI, 

CRISTINA MIRANDA BACCILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE BACILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, JOÃO BATISTA DA COSTA - OAB:59.750 - MG, 

LUCIANA SILVA PEREIRA - OAB:108878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESARINO DELFINO CESAR 

FILHO - OAB:4290-A/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 Visto.

Após a juntada da petição de fls. 815/823 dos autos principais neste 

incidente, nos termos do art. 623 do Código de Processo Civil, intime-se o 

inventariante para que apresente defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, digam os requerentes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 280939 Nr: 6351-39.2007.811.0041

 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: CMPDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMPZ, RPDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT, MONICA DE PAULA MOTERANI HINZE - OAB:MT 16.236, 

SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente para manifestar nos autos, haja vista já ter decorrido 

o prazo pleiteado em cartório sem manifestação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1064084 Nr: 52752-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDSF, MSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):A TODAS AS PARTES INTERESSADAS E QUE 

TOMAREM CONHECIMENTO DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITAS.

Nome e cargo do digitador:Mirelli Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Vistos, em correição.

 Tania Maria de Souza Figueiredo propôs a presente Ação de Interdição 

em face de Marcelo Souza Mascarenhas.

 Relatou que o requerido é seu filho, e que o mesmo é absolutamente 

incapaz, sofre de paralisia cerebral tetraplégica espástica, e que por esse 

motivo requer a sua interdição e curatela, bem como a nomeação como 

curadora.

 À fl. 14 foi deferida a curatela provisória e designada audiência de 

interrogatório, cuja ata está encartada à fl. 19, e o Ministério Público opinou 

pela realização de estudo psicossocial.

 Às fls. 23/24 foi acostado o estudo psicossocial.

 À fl. 26 o Ministério Público manifestou para que o pedido seja julgado 

procedente.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se do documento de fl. 13, que acompanha a inicial, que o 

requerido tem sequela irreversível e permanente, necessitando de 

cuidados de cuidados de terceiros.

 No laudo pericial acostado às fls. 23/24, constam as seguintes 

informações de que o requerido foi diagnosticado ainda criança com 

Paralisia Cerebral, possui uma dependência total, não caminha, não fala, e 

que apesar de sua condição, demonstra estar recebendo os cuidados 

básicos de que necessita.

 Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não 

resta dúvida sobre a necessidade de decretar a interdição do requerido, 

frente à inegável limitação psíquica, que o torna dependente de terceiras 

pessoas para a realização dos atos pertinentes à sua vida civil e 

particular.

 Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de Marcelo 

Souza Mascarenhas, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curadora definitiva ao 

requerido, a sua genitora senhora Tania Maria de Souza Figueiredo.

 Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil 

de 2015, inscreva-se o presente no Registro Civil, e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 14 de junho de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1108559 Nr: 14138-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDJ, MRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102
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Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerente: Rita Maria de Jesus, Cpf: 

61288810253, Rg: 112440 SSP RO Filiação: Domingos Jose de Lana e 

Maria Rita de Jesus, data de nascimento: 05/06/1967, brasileiro(a), natural 

de Sobralia-MG, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua 20, S/n, Quadra 14, Lote 

09, Bairro: Jardim Florianópolis, Cidade: Cuiabá-MT

Nome e cargo do digitador:Mirelli Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Processo nº. 14138-07.2016.811.0041 – Código 1108559

 Vistos, em correição. Rita Maria de Jesus propôs a presente Ação de 

Interdição em face de Maria Rita de Jesus. Relatou que a requerida é sua 

mãe, e que a mesma é portadora de Alzheimer – CID 10 F00.1, 

enfermidade que trouxe vários transtornos à família da requerida, 

tornando-a incapaz de reger a sua pessoas e seus bens, inclusive, de 

receber seu benefício junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS, e que por esse motivo a requerida está sob os seus cuidados. À fl. 

20 foi deferida a curatela provisória e designada audiência de 

interrogatório, cuja ata está encartada à fl. 25, e o Ministério Público opinou 

pela realização de estudo psicossocial. Às fls. 27/29 foi acostado o 

estudo psicossocial À fl. 32 o Ministério Público manifestou para que o 

pedido seja julgado procedente. É o relatório D E C I D O Extrai-se do 

documento de fl. 18, que acompanha a inicial, que a requerida apresenta 

anamnese e exame do estado mental sugestivo de CID 10 - F00.1, está em 

uso dos antipsicoticos atípicos, seu transtorno é progressivo e crônico, e 

que necessita de seguimento psiquiátrico por tempo indefinido. No laudo 

pericial acostado às fls. 27/29, consta que a requerida vem recebendo 

acompanhamento de profissionais da saúde do PSF da região do Rio dos 

Peixes, faz acompanhamento periódico com o médico psiquiatra, além de 

medicações específicas, e que por conta de sua incapacidade até mesmo 

de vida diária, apesar de ainda apresentar certa lucidez, encontra-se 

incapacitada em sua modalidade. Desta sorte, analisando o conjunto 

probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a necessidade de 

decretar a interdição da requerida, frente à inegável limitação psíquica, 

que a torna dependente de terceiras pessoas para a realização dos atos 

pertinentes à sua vida civil e particular. Ante o exposto, em consonância 

com o Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por 

conseguinte, decreto a interdição de Maria Rita de Jesus, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curadora definitiva à requerida, a senhora Rita Maria de 

Jesus. Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, 

inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custas. P.I.C. Cuiabá, MT, 30 de maio de 2017.Sergio Valério Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1270068 Nr: 27672-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT 

16.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a procuradora da requerente para que 

manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, dentro do 

prazo de 15 dias, sob pena de devolução da carta precatória aos autos de 

origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 918540 Nr: 42452-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMB, LENILSON MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar o procurador do requerente para que manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, dentro do prazo de 15 

dias, sob pena de devolução da carta precatória aos autos de origem.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000168-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. D. J. (REQUERENTE)

WASHINGTON LUIZ LIMA DUTRA (REQUERENTE)

WILLIAN GUERRA LIMA DUTRA (REQUERENTE)

I. G. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3.618 (ADVOGADO)

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERISTON LIMA DUTRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000168-49.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WASHINGTON LUIZ LIMA 

DUTRA, WILLIAN GUERRA LIMA DUTRA, WERISTON LIMA DUTRA JUNIOR, 

ISABELLA GIMENEZ DUTRA INVENTARIADO: WERISTON LIMA DUTRA 

Visto. 1. Trata-se de ação de inventário proposta por Whashington Luiz 

Lima Dutra, irmão do inventariado, e os herdeiros Willian Guerra Lima 

Dutra, e os menores Weriston Lima Dutra Junior e Isabella Gimenez Dutra, 

representados por suas respectivas genitoras, em razão do falecimento 

de Weriston Lima Dutra. 2. Não obstante o irmão do inventariado não tenha 

interesse na sucessão, visto que não faz jus a herança, não vislumbro 

óbice na sua nomeação como inventariante, visto que com isso 

concordam os herdeiros, de modo que, nos termos do art. 617, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, NOMEIO inventariante o requerente 

Whashington Luiz Lima Dutra. 3. INTIME-SE a inventariante para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, compareça à Secretaria desta Vara Judicial para 

firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a função. 4. 

Prestado o compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, contendo o rol 

dos bens, das dívidas, e os seus valores, nos termos do art. 620 e seus 

incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção. 5. As primeiras 

declarações deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) 

certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela Prefeitura Municipal 

(do domicílio do inventariado e de onde estiverem localizados os bens), 

pelo Estado de Mato Grosso (SEFAZ e PGE) e da Receita Federal; d) 

certidão de inexistência de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 6. Caso não 

haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, 

observados os requisitos legais, a inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento comum (CPC, art. 664), 

mediante a apresentação de plano de partilha. 7. Defiro ao Espólio a 

gratuidade processual, com a ressalva de que se for constatado no curso 

do processo que possuí condições de arcar com as despesas 

processuais, o benefício será revogado. 8. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8.8.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016820-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA PEROTTONI (AUTOR)

JOAO VICTOR PEROTTONI FRIGERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FRIGERI (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (ADVOGADO)

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 Código 1016820-78.2017.8.11.0041 Espécie 

Cumprimento de Sentença Vistos etc. Antes de tudo, reportando-me ao 

determinado por este Juízo no Id 11205277, observa-se na petição sob o 

Id 11590661, que fora confirmado que o Exequente, maior de idade, JOAO 

VICTOR PEROTTONI FRIGERI, não tem interesse no prosseguimento deste 

Cumprimento de Sentença, razão pela qual deverá ser excluído do polo 

ativo desta ação, mediante as retificações e anotações necessárias. 

Necessário, consignar, ainda, razão não assiste ao Exequente 

remanescente, menor de idade, quando sustenta a conexão deste 

Cumprimento de Sentença com Ação Revisional de Alimentos, objetivando 

a suspensão desta última, (cf. Id 11590661), pois, inexiste conexão, basta 

que seja informado nestes autos o atual andamento da revisional, 

mormente se houve a alteração quanto a forma de pagamento da pensão 

alimentícia. Neste sentido, aliás: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. JUSTIFICATIVA REJEITADA. 

INEXISTENCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELO 

ALIMENTANTE. DISCUSSÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE O 

AGRAVANTE ARCAR COM O PENSIONAMENTO DEVIDO. ALEGAÇÃO 

QUE DEVE SER EXAMINADA EM VIA PRÓPRIA...AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 70074979774, 

TJRS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 12/12/2017) Assim 

sendo, intime-se a parte Exequente, por sua representante legal, a fim de 

que, no prazo de dez dias, esclareça esta situação, deferimento de liminar 

ou prolação de sentença na revisional acima referida, nos termos já 

determinado por este Juízo no Id 11205277. Após, alterada a situação 

processual, e, havendo interesse de incapaz, e, considerando o pedido de 

prisão civil, dê-se nova vista ao Ministério Público, artigo 178, II, CPC, e, em 

seguida, voltem os autos conclusos para análise, até mesmo quanto a 

eventual necessidade de remessa dos autos para à contadoria judicial, 

artigo 524, § 2º do Código de Processo Civil. Às providências. Intimem-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 05 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001928-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GOULART PUPPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA OAB - MT10574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ COSTA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001928-33.2018.8.11.0041. Ação: 

Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência. Vistos. Antes de tudo, 

intime-se a Exequente, através de sua d. patrona, para, no prazo de 15 

(quinze) dias instruir o pedido com procuração. Além disso, necessário 

observar, não é possível a cumulação de indenização por danos morais 

com cumprimento de sentença relacionada à obrigação de fazer e por 

quantia certa, nestes autos, eis que, assim já se decidiu: “os 

procedimentos realizados na execução de obrigação de fazer e não fazer 

(artigo 632 e 643 do CPC) e na execução por quantia certa (artigo 646 do 

CPC) são distintos, situação que afasta a possibilidade de cumulação de 

ritos, nos termos do artigo 573 do CPC. Precedentes...” (RAI Nº 

70066567868, TJRS). Assim, deve a Exequente, no mesmo prazo acima 

assinalado, proceder à emenda a inicial, esclarecendo sua pretensão 

nestes autos, e, adequando o seu pedido, indicando através de qual rito 

pretende seja dado prosseguimento ao feito obrigação de fazer, execução 

por quantia certa ou indenização por danos morais, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC). Após, 

voltem-me conclusos. Às providências.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 393184 Nr: 24853-55.2009.811.0041

 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: RLBC, ICAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDR, MCGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, SÉLIO 

SOARES DE QUEIROZ - OAB:8470/MT, SONIA CASTILHO ROCHA - 

OAB:2.617/RO

 Vistos, etc.

Autos n.º 393184

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LEONEL PEREIRA 

DA ROCHA, requerendo, em breve síntese, a realização de exame de 

D.N.A. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos.

Os embargos foram opostos intempestivamente. (fls. 382).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leonel Pereira da 

Rocha, requerendo, em breve síntese, a realização de exame de D.N.A.

Os embargos de declaração cabem quando no pronunciamento 

jurisdicional houver omissão, contradição, obscuridade ou quando existir 

questão ou ponto o qual poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 

1.022 do NCPC).

Neste sentido, segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios 

têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781).

 Ponderando os argumentos aventados na petição verifico que o 

Requerido almeja a realização de exame de D.N.A.

 Nada obstante, na sentença proferida anteriormente encontram-se as 

razões pelas quais tal prova fora indeferida.

Assim, inexiste omissão, contradição ou obscuridade no pronunciamento 

jurisdicional, devendo o Embargante ajuizar o competente recurso para 

alterar a sentença.

ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com as devidas baixas 

e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031495-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZINNI APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA OAB - MT19634/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031495-46.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço intimação da parte AUTORA para comparecer(em) à 

audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e JULGAMENTO designada para 

o dia 12/04/2018, às 16:20h, acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independente de prévio depósito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do processo, nos termos da 

decisão de ID 10357474. Cuiabá/MT, 8 de fevereiro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 250242 Nr: 17340-41.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGAL, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCADS

 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: jesilene alves soriano da 

rocha - OAB:24149/DF, NAILTON DE ARAÚJO LIMA - OAB:7541-DF, 

SERGIO LOPES LOIOLA - OAB:33.387-DF

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

certifico que nesta data, em cumprimento à decisão de fl. 337/338, entrei 

em contato com Dr. Roni Zanenga e agendei a data de 02/05/2018, às 

14:00h, para a realização de coleta de material genético para exame de 

DNA, a ser realizada no Laboratório Carlos Chagas (Unidade Jardim das 

Américas - Rua Buenos Aires, n.º 452, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, 

CEP 78060-364, telefone: 3628 1523 / 3628 1200 / 3627 5656), pelo que 

impulsiono os autos para expedir mandado para a intimação da parte 

autora, bem como para intimar o réu, através da publicação desta, por 

meio de sua advogada constituída, para que compareçam portando seus 

documentos pessoais, no local do exame na data marcada, sob as penas 

da lei, advertindo o réu de que o não comparecimento deste, 

injustificadamente, suprirá a prova que se pretende obter com o exame 

(art. 232 do Código Civil)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1063650 Nr: 52614-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDMDA, FMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302/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 de fl. 115, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 850775 Nr: 53797-28.2013.811.0041

 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: EDNA ROCHA DE ARAÚJO, ERMINIA ROCHA ROMERA, 

GABRIELA ROCHA ROMERA, JHULIANA LUZ ROMERA, EDNA ROCHA DE 

ARAÚJO, LAERCIO ROMERA, LORIVAL ROMERA, LUCIANO ROMERA 

FILHO, SILVANA ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUCIANO ROMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO Procurador do 

Munícipio - OAB:9192/MT, CELSO BARINI NETO - OAB:20133/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - 

OAB:NUCLEO CÍVEL 1, DULCELY SILVA FRANCO - OAB:14.314, 

DULCELY SILVA FRANCO - OAB:OAB/MT 14.314, FABIANA CURI - 

OAB:5.038, FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12.945, FÁBIO 

ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN - OAB:5.933 - B MT, FILIPE XAVIER 

RIBEIRO - OAB:19465/B, GINA CLÁUDIA AGUIAR - OAB:3.078, GISELLE 

FERREIRA VIEIRA - OAB:10.648/MT, GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT, JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - 

OAB:13.494/MT, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, 

JULIANA ROSE ISHIKAWA - OAB:18.210, LUCILO DE FREITAS MACEDO 

FILHO - OAB:14415/MT, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4021/MT, 

NPJ-UFMT - OAB:6274, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - OAB:, PAULO COSME 

DE FREITAS - OAB:3.739/MT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699, VERA LÚCIA MARQUES 

LEITE - OAB:11.144, WELDER QUEIROZ DOS SANTOS -UFMT - 

OAB:11.711 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista as avaliações de fls.155156 e 161/162, em cumprimento ao item 3 

da decisão de fl. 141, impulsiono os autos para intimar as partes a fim de, 

no prazo comum de 15 dias, sobre elas se manifestarem, inclusive se 

possuem interesse na adjudicação de algum imóveis dos imóveis 

inventariados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 870487 Nr: 9952-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659, PEDRO 

JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:17.467, RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT, CHARLES CHUIKA - OAB:17307, JONATAN 

CHRISTMANN - OAB:22062/MT, LUIS PAULO DELORME - 

OAB:12.236-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 596, impulsiono os autos para intimar a 

parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002829-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENIL OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDIO ALVES DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002829-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BERENIL OLIVEIRA DUARTE 

REQUERIDO: LEONIDIO ALVES DUARTE Vistos, etc. 1. A requerente juntou 

aos autos declaração de hipossuficiência, e é assistida pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, possuindo, portanto, insuficiência de 

recursos para pagar as custas e demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, razão pela qual, nos termos do art. 98, do 

CPC, lhe concedo os referidos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

2. Em razão dos documentos acostados à inicial (ID 11684319 - Pág. 3), 

que demonstram o problema de saúde do requerido, que se encontra 

internado na UTI do Hospital Jardim Cuiabá, em tratamento de infecção do 

trato urinário de localização não especificada, e septicemia não 

especificada (CID N39.0; A41.9), estando impossibilitado de exercer suas 

atividades civis, sem condições de receber alta neste momento 

(probabilidade do direito); havendo fundado receio de dano, já que 

necessária a manutenção das despesas; e não havendo perigo de 

irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela, diante da 

previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio BERENIL 

OLIVEIRA DUARTE como curadora provisória do requerido LEONIDIO 

ALVES DUARTE, a fim de que possa assisti-lo, nos atos de natureza 

patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o 
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compromisso (art. 759, do CPC) e expeça-se alvará. 3. Tendo em vista a 

informação de que o requerido está internado na UTI do Hospital Jardim 

Cuiabá, e que a saúde dele encontra-se extremamente fragilizada, 

determino a realização de prova técnica quanto a sua capacidade, 

devendo o Sr. Gestor agendar data, para que, o médico oficial 

credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará seu encargo 

independente de compromisso, compareça no referido local, para exercer 

o seu múnus. Nomeio o médico oficial credenciado pela Secretaria de 

Justiça, que desempenhará seu encargo, independentemente de 

compromisso, devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias após 

a realização do exame, no qual deverão ser respondidos os seguintes 

quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A 

enfermidade ou deficiência retira do requerido o necessário discernimento 

para os atos negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se 

por causa duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua 

vontade?; e)Se transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; 

f) Se demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade 

de curatela?. 4. Com a data do exame nos autos, intimem-se as partes. 5. 

Além disso, considerando a situação física que se encontra o requerido, e 

que a constatação do estado de sua capacidade física e mental, dar-se-á 

por perito oficial do Estado, dispenso a audiência de entrevista[1]. 6. 

Diante da dispensa da audiência para entrevista do requerido, cite-o, na 

pessoa de qualquer parente, que não seja a Sra. Berenil Oliveira Duarte, 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar o pedido (art. 752, 

do CPC). 7. Decorrido o prazo, e não havendo impugnação, desde já, 

nomeio, nos termos do art. 752, §2º, do CPC, curador especial ao 

requerido, na pessoa do coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da 

UFMT, que deverá ter vista dos autos, para apresentar impugnação. 8. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 09 de 

fevereiro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito em substituição legal [1] 

Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. Somente em 

casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, inexiste qualquer 

sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do interditando, 

dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC 

e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 

2, pág. 1091).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 433784 Nr: 13106-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:4391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 VISTOS ETC.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por SUCESSO 

DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME, contra suposto ato ilegal do 

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT, 

consubstanciado na prática de retenção de mercadorias apreendidas 

constantes no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n° 802208-2 (fls. 

58/62), pelos fundamentos delineados na inicial de fls. 8/24.

Em sede de liminar, requereu a liberação das mercadorias apreendidas, a 

suspensão da exigibilidade do TAD, bem como que a determinação para 

que a autoridade coatora se abstenha de aplicar em dobro a margem de 

lucro indicada no artigo 136 das Disposições Transitórias do Regulamento 

do ICMS e estabelecido no Decreto 302 de maio de 2007, até o julgamento 

final do mandamus.

No mérito, pleiteia: 1) a confirmação da liminar no sentido de autorizar a 

liberação das mercadorias apreendidas, independentemente do prévio 

recolhimento do crédito tributário; 2) a decretação de nulidade do TAD n° 

802208-2; e 3) a decretação da ilegalidade incidental da Resolução SEFAZ 

n° 7/2008, para que não seja aplicada às suas operações.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 26/77.

A liminar foi parcialmente deferida nos termos da decisão de fls. 78/82.

Notificada, a autoridade coatora prestou informações às fls. 110/131, 

peça na qual arguiu, preliminarmente: 1) a falta superveniente do interesse 

de agir, em razão da perda do objeto consubstanciada no cancelamento 

administrativo do TAD n° 802208-2; 2) a inadequação da via eleita em 

relação ao pleito direcionado ao combate de ato normativo genérico e 

abstrato; e 3) carência da ação por conta impossibilidade de concessão 

de segurança para tutela de atos futuros e incertos. No mérito, defendeu a 

inexistência de ilegalidade.

O Ministério Público apresentou parecer às fls. 137/139 manifestando pela 

parcial concessão da segurança.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Assim dispõe Alfredo Buzaid quando leciona sobre o mandado de 

segurança:

“O mandado de segurança constitui uma forma judicial de tutela de direito 

líquido e certo, ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder, 

seja qual for a autoridade responsável” (do mandado de segurança in rf 

164:7)

Hely Lopes Meirelles define:

“O mandado de segurança como, o meio constitucional posto à disposição 

de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou 

universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual, 

próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou 

ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça” (mandado de segurança e 

ação popular, 1995, p.3 e direito administrativo brasileiro, 20ª ed. 995, p. 

164).

Observa-se que o principal objetivo do mandado de segurança é proteger 

direito líquido e certo, sendo este, todo aquele que se apresenta manifesto 

na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito 

comprovado de plano. Se depende de comprovação posterior, não é 

direito líquido e certo, para fins de segurança.

 O direito líquido e certo a merecer proteção mandamental, segundo 

Alfredo Buzaid, tem a seguinte definição:

“O conceito de direito líquido e certo é a idéia de sua incontestabilidade, 

isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente 

impugnada pela autoridade pública que pratica um ato ilegal ou de abuso 

de direito. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa em atribuir a 

pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a 

seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de 

aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de 

Mandado de Segurança”.

A respeito do assunto, Pontes de Miranda assim leciona:

“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento 

de obscuridade, que não precisa ser aclarado com exame de provas em 

dilações que é em si mesmo, concludente e inconcusso” (Comentários à 

Constituição de 1946, 2ª Edição, 1953, vol. 4, p. 369/70)

Assim, o mandado de segurança servirá para correção de ato ou omissão 

de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, 

líquido e certo, do impetrante.

 Com efeito, analisando o pedido de mérito veiculado no item c de fl. 24, 

infere-se que pleito de decretação de ilegalidade é genericamente 

direcionado à atos futuros e incertos, o que não se coaduna com a via 

mandamental eleita, já que o mandado segurança exige, por natureza, 

certeza e liquidez da tutela jurídica vindicada, o que veda a declaração de 

salvo conduto à eventuais situações futuras e indetermináveis.

Assim, constatada está a inadequação do referido pleito.

Por conseguinte, com base no mesmo raciocínio, REVOGO EM PARTE A 

LIMINAR DEFERIDA para que a autoridade coatora se abstivesse “de 

aplicar a margem de lucro em dobro, até a decisão final do presente 

mandamus sob pena de multa equivalente à 30% do imposto devido”.

No que tange aos pedidos de nulidade do TAD e liberação das 

mercadorias constritas, verifica-se às fls. 132/133 que o TAD questionado 

(número 802208-2) foi cancelado espontaneamente pela Administração 

em 19.6.2010.

Contudo, diversamente do que defende a autoridade coatora, o 

cancelamento do TAD não deve resultar na extinção do feito sem 
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resolução do mérito, mas ser interpretado como verdadeiro 

reconhecimento da procedência do pedido, já que realizado somente após 

o ajuizamento da ação mandamental e notificação para prestação de 

informações (em 29.4.2010, fls. 83/84), persistindo ainda o interesse 

jurídico na tutela jurisdicional vindicada.

Diante do exposto, em face do reconhecimento da procedência de parte 

dos pedidos, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada para 

decretar a nulidade do TAD n° 802208-2 e confirmar a liminar que 

determinou a liberação das mercadorias que foram por força dele 

apreendidas.

Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, III, alínea a do 

CPC.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII 

da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos 

termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009, para que cumpra o determinado 

nesta sentença.

P. R. I.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015.

Findo o prazo de recurso voluntário, certifique-se e encaminhe-se o 

processo à instância superior para reexame necessário, conforme artigo 

14, §1° da Lei n° 12.016/2009.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 464488 Nr: 32386-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA MED DROGA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TANNUS - 

OAB:10292/MS, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado por 

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA, contra ato do 

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

A empresa impetrante aduz que sofreu ação fiscal do Fisco estadual 

realizada entre 17.7.2006 a 17.11.2006, originária da ordem de serviço n° 

1308060/2006, ocasião em que foram analisados seus livros e 

documentos fiscais e contábeis referentes ao período de janeiro de 2002 

a julho de 2003.

Argumenta que em decorrência desta ação fiscal foi lavrado o NAI 

(notificação de auto de infração) n° 118995001100003200613, de 

21.11.2006, autuação que teria ocorrido por duas razões: 1) a primeira, 

creditamento indevido de ICMS pela não apresentação de notas fiscais 

que deram origem a créditos compensados; e 2) a segunda, a vedação de 

compensação dos créditos decorrentes das operações interestaduais de 

mercadorias adquiridas de empresas agraciadas por benefícios fiscais 

não autorizados pelo CONFAZ, entendendo a SEFAZ/MT que só poderia 

haver compensação proporcionalmente ao efetivamente pago pela 

empresa destinatária do produto.

Afirma que impugnou e recorreu administrativamente perante a SEFAZ, 

não obtendo êxito em ver anulados os créditos objeto da referida NAI.

Sustenta a existência de ofensa ao princípio da não-cumulatividade e que 

o Estado de Mato Grosso não é competente para vedar a utilização de 

créditos destacados em notas fiscais do Estado de Goiás e Distrito 

Federal, competindo somente aos referidos entes rever os incentivos 

fiscais dados às transações questionadas.

Defende que não há necessidade de efetiva cobrança na operação 

anterior para que o crédito do ICMS destacado seja abatido na operação 

subsequente.

Requereu a concessão de liminar para o fim de que seja suspensa a 

exigibilidade do crédito tributário objeto de lançamento na NAI n° 

118995001100003200613.

No mérito, requer que seja reconhecido o direito de creditamento de ICMS 

no percentual de 12% de mercadorias adquiridas de empresas localizadas 

no Estado de Goiás e no Distrito Federal, bem como que seja cancelado o 

NAI n° 118995001100003200613.

Pleiteia também que seja declarada a inconstitucionalidade do Decreto n° 

4.540/04 do Estado de Mato Grosso, principalmente em relação aos 

dispositivos introduzidos que vedem a utilização dos créditos de ICMS e 

dos valores totais destacados nas notas fiscais.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 33/109.

A liminar foi indeferida pela decisão de fls. 110/112.

Notificado, o Estado apresentou as informações de fls. 145/179, arguindo, 

preliminarmente, a inadequação da via eleita, pois seria descabida a 

impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Aventou também 

a preliminar de que não teriam sido atreladas aos autos as notas fiscais 

mencionadas na ação fiscal, o que inviabiliza o manejo do mandado de 

segurança, que deve estar acompanhado de toda prova pré-constituída 

necessária ao pleno conhecimento da causa.

 No mérito das informações, o Estado sustenta que somente podem ser 

compensados os créditos que foram efetivamente pagos ou aqueles 

sobre os quais incide benefício fiscal autorizado pelo CONFAZ, conforme 

arts. 150, §6°, 155, XII, g da CF/88 e arts. 1° e 8°, I da Lei Complementar n° 

24/75.

Em parecer apresentado às fls. 181/183, o Ministério Público manifestou 

pelo prosseguimento do feito independentemente de sua manifestação.

É o relatório.

DECIDO.

Assim dispõe Alfredo Buzaid quando leciona sobre o mandado de 

segurança:

“O mandado de segurança constitui uma forma judicial de tutela de direito 

líquido e certo, ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder, 

seja qual for a autoridade responsável” (do Mandado de Segurança in RF 

164:7)

Hely Lopes Meirelles define:

“O mandado de segurança como, o meio constitucional posto à disposição 

de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou 

universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual, 

próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou 

ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça” (Mandado de Segurança e 

Ação Popular, 1995, p.3 e Direito Administrativo Brasileiro, 20ª ed. 995, p. 

164).

Observa-se que o principal objetivo do mandado de segurança é proteger 

direito líquido e certo, sendo este, todo aquele que se apresenta manifesto 

na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito 

comprovado de plano. Se depende de comprovação posterior, não é 

direito líquido e certo, para fins de segurança.

 O direito líquido e certo a merecer proteção mandamental, segundo 

Alfredo Buzaid, tem a seguinte definição:

“O conceito de direito líquido e certo é a idéia de sua incontestabilidade, 

isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente 

impugnada pela autoridade pública que pratica um ato ilegal ou de abuso 

de direito. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa em atribuir a 

pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a 

seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de 

aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de 

Mandado de Segurança”.

A respeito do assunto, Pontes de Miranda assim leciona:

“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento 

de obscuridade, que não precisa ser aclarado com exame de provas em 

dilações que é em si mesmo, concludente e inconcusso” (Comentários à 

Constituição de 1946, 2ª Edição, 1953, vol. 4, p. 369/70)

Assim, o mandado de segurança servirá para correção de ato ou omissão 

de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, 

líquido e certo, do impetrante.

 Feita essa digressão doutrinária, procedo à análise dos fundamentos 

jurídicos e fáticos que embasam a pretensão.

 Em relação à preliminar de inadequação da via eleita, verifica-se que a 

ação mandamental é adequada para tutelar o pleito da parte impetrante, 

uma vez que, além de ser atacado o Decreto Estadual n° 4.540/2004, que 

limitou o direito de crédito do ICMS relativamente a mercadorias oriundas 
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do Estado de Goiás e do Distrito Federal, também foram contestados 

efeitos concretos deste diploma, dentre os quais a lavratura do NAI n° 

118995001100003200613.

Destarte, REJEITO a preliminar de inadequação da via eleita arguida pela 

Estado por suposta incidência da Súmula n° 266 do STF ao caso.

De outra feita, REJEITO a preliminar de inadequação da via eleita por falta 

de prova pré-constituída, já que há nos autos documentos suficientes à 

análise e deslinde da ação mandamental.

No mérito, convém frisar que é pacífico no STF o entendimento de que a 

concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia 

celebração de convênio intergovernamental, nos termos do que dispõe a 

LC n° 24/75, afronta ao disposto no artigo 155, §2°, XII, “g”, da CF/88 

(Precedentes: ADI 2906/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 

2376/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 3674/RJ, rel. Min. Marco 

Aurélio, 1º.6.2011; ADI 3413/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 

4457/PR, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011; ADI 3794/PR, rel. Min. Joaquim 

Barbosa, 1º.6.2011; ADI 2688/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 1º.6.2011; 

ADI 1247/PA, rel. Min. Dias Toffolli, 1º.6.2011; ADI 3702/ES, rel. Min. Dias 

Toffoli, 1º.6.2011; ADI 4152/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1º.6.2011; ADI 

3664/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, 1º.6.2011; ADI 3803/PR, rel. Min. Cezar 

Peluso, 1º.6.2011; ADI 2549/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

1º.6.2011).

 No caso vertente, infere-se que a ação fiscal impugnada apurou a 

existência de créditos tributários decorrentes de operações que estavam 

acobertadas por benefícios fiscais sem a necessária deliberação e 

ratificação por convênio pelos Estados e DF nos termos do art. 155, XII, g 

da CF/88 e arts. 1° e 8°, I da Lei Complementar n° 24/75 (fls. 50/56 e 

61/62), hipótese que se amoldaria a inconstitucionalidade acima aponta.

Contudo, a despeito da inconstitucionalidade, a jurisprudência do STJ 

orienta no sentido de que os Estados não podem, por conta própria, 

decidir que o benefício fiscal concedido por outra unidade da federação é 

inconstitucional, ainda que não aprovado pelo Conselho Nacional de 

Política Fazendária (Confaz).

Isto porque se outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de 

ICMS sem a observância das regras da Lei Complementar n° 24/1975 e 

sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), 

compete ao Estado lesado obter junto ao Supremo Tribunal Federal, por 

meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato 

normativo do Estado de onde se originaram as mercadorias.

Conforme orientação do Tribunal da Cidadania, o que não pode ocorrer, e 

que ocorre no caso em análise, é o Estado de Mato Grosso, 

unilateralmente, negar eficácia ao crédito de ICMS oriundo de operação 

interestadual, alegando vício na legislação de outro estado, o que 

representa clara afronta ao art. 152, da CF/88:

“Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer 

natureza, em razão de sua procedência ou destino”.

 A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RESTRIÇÃO AO 

CREDITAMENTO DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL (ICMS) PELO ESTADO DE 

DESTINO EM FACE DE INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO PELO ESTADO DE 

ORIGEM. NECESSIDADE DE SOLUÇÃO PELA VIA JURISDICIONAL, COM 

AFASTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. SOBRESTAMENTO. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. DESCABIMENTO. 1. A 

questão relativa à inconstitucionalidade da lei local que instituiu o benefício 

fiscal e eventuais compensações financeiras, notadamente em face do 

que dispõe o art. 155, § 2º, XII, g, da CF e a LC 24/75, deve ser discutida 

diretamente entre os entes federados envolvidos e em foro apropriado, 

não sendo o caso de impingir sanções ao contribuinte por esse impasse 

institucional, haja vista que "somente iniciativas judiciais, mas nunca as 

apenas administrativas, poderão regular eventuais conflitos de interesses 

(legítimos) entre os Estados periféricos e os centrais do sistema tributário 

nacional, de modo a equilibrar as relações econômicas entre eles, em 

condições reciprocamente aceitáveis" (RMS 38.041/MG, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 04/11/2013). 

Nesse mesmo sentido: AgRg no RMS 44.350/MG, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/12/2014. 2. O reconhecimento pelo 

Pretório Excelso de que o tema possui repercussão geral, nos termos do 

art. 543-B do Código de Processo Civil, não acarreta o sobrestamento do 

julgamento dos recursos em trâmite no STJ, o que ocorrerá apenas em 

relação a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por 

esta Corte, cujo exame deverá ser realizado no momento do juízo de 

admissibilidade. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 

49.357/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO 

INTERESTADUAL. RESTRIÇÃO AO CREDITAMENTO DE ALÍQUOTA 

INTERESTADUAL (ICMS) PELO ESTADO DE DESTINO EM FACE DE 

INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO PELO ESTADO DE ORIGEM. 

IMPOSSIBILIDADE. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO 

EMBARGADO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO NÃO EVIDENCIADOS. 1. Os 

embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional 

padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 535, 

I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material, vícios 

inexistente na espécie. 2. O acórdão ora embargado foi claro ao 

reconhecer o direito líquido e certo da empresa impetrante de creditar-se 

da totalidade da alíquota interestadual de ICMS (12%) junto ao estado de 

destino (Mato Grosso), porquanto o benefício fiscal (incentivo) concedido 

pelo ente de origem (Distrito Federal) "não pressupõe dispensa de 

pagamento do tributo, diferindo substancialmente das hipóteses de 

isenção ou de não-incidência, pois nessas situações não há, de fato, 

'imposto devido'". 3. O Colegiado, mencionando recente precedente da 

Segunda Turma (RMS 31.714/MT, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19/9/2011), 

consignou, ainda, que a questão relativa à inconstitucionalidade da lei local 

que instituiu o benefício fiscal em comento e eventuais compensações 

financeiras, notadamente em face do que dispõe o art. 155, § 2º, XII, g, da 

CF e a LC 24/75, deve ser discutida diretamente entre os estados 

envolvidos mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de impingir sanções 

unilaterais ao contribuinte em face de eventual "Guerra Fiscal". 4. 

Constata-se que a insurgência do embargante não diz respeito a eventual 

vício de integração do acórdão impugnado, mas à interpretação que lhe foi 

desfavorável, motivação essa que não se enquadra nas hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl 

no RMS 32.937/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 09/03/2012)

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO 

INTERESTADUAL. CONCESSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO AO 

FORNECEDOR NA ORIGEM. PRETENSÃO DO ESTADO DE DESTINO DE 

LIMITAR O CREDITAMENTO DO IMPOSTO AO VALOR EFETIVAMENTE 

PAGO NA ORIGEM. DESCONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL 

CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. LEI. AUTORIZAÇÃO. 

AUSÊNCIA. 1. O mandamus foi impetrado contra ato do Secretário de 

Estado da Fazenda, com o objetivo de afastar a exigência do Fisco de, 

com base no Decreto Estadual 4.504/04, limitar o creditamento de ICMS, em 

decorrência de incentivos ou benefícios fiscais concedidos pelo Estado de 

origem da mercadoria. Deve-se destacar que a discussão travada na lide 

não diz respeito à regularidade do crédito concedido na origem, mas à 

possibilidade de o ente estatal de destino obstar diretamente esse 

creditamento, autuando o contribuinte que agiu de acordo com a legislação 

do outro ente federativo. 2. Admite-se o mandado de segurança quando a 

impugnação não se dirige contra a lei em tese, mas contra os efeitos 

concretos derivados do ato normativo, o qual restringe o direito do 

contribuinte de efetuar o creditamento do ICMS. 3. Na hipótese, o 

Secretário de Estado da Fazenda possui legitimidade para figurar no feito, 

porquanto, nos termos do art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 14/92, 

compete-lhe proceder à arrecadação e à fiscalização da receita tributária, 

atribuições que se relacionam diretamente com a finalidade buscada na 

ação mandamental. 4. O benefício de crédito presumido não impede o 

creditamento pela entrada nem impõe o estorno do crédito já escriturado 

quando da saída da mercadoria, pois tanto a CF/88 (art. 155, § 2º, II) 

quanto a LC 87/96 (art. 20, § 1º) somente restringem o direito de crédito 

quando há isenção ou não-tributação na entrada ou na saída, o que deve 

ser interpretado restritivamente. Dessa feita, o creditamento do ICMS em 

regime de não-cumulatividade prescinde do efetivo recolhimento na etapa 

anterior, bastando que haja a incidência tributária. 5. Se outro Estado da 

Federação concede benefícios fiscais de ICMS sem a observância das 

regras da LC 24/75 e sem autorização do CONFAZ, cabe ao Estado 

lesado obter junto ao Supremo, por meio de ADIn, a declaração de 

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo de outro Estado - como aliás 

foi feito pelos Estados de São Paulo e Amazonas nos precedentes citados 

pela Ministra Eliana Calmon - e não simplesmente autuar os contribuintes 
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sediados em seu território. Vide ainda: ADI 3312, Rel. Min. Eros Grau. DJ. 

09.03.07 e ADI 3389/MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. DJ. 23.06.06). 6. A 

compensação tributária submete-se ao princípio da legalidade estrita. 

Dessa feita, não havendo lei autorizativa editada pelo ente tributante, 

revela-se incabível a utilização desse instituto. Precedentes. 7. Recurso 

ordinário em mandado de segurança provido em parte.” (RMS 31.714/MT, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, 

DJe 19/09/2011) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONCESSÃO DE 

CRÉDITO PRESUMIDO AO FORNECEDOR NA ORIGEM. PRETENSÃO DO 

ESTADO DE DESTINO DE LIMITAR O CREDITAMENTO DO IMPOSTO AO 

VALOR EFETIVAMENTE PAGO NA ORIGEM. DESCONSIDERAÇÃO DO 

BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que a 

decisão agravada deu provimento ao apelo recursal no que respeita ao 

aproveitamento de créditos de impostos relativos à transferência 

interestadual de mercadorias cujos remetentes em outros Estados foram 

beneficiados por incentivos fiscais unilaterais. 2. O Superior Tribunal de 

Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que, nas operações 

interestaduais, não cabe ao estado de destino exigir do contribuinte a 

parte do ICMS que deixou de ser recolhido ao estado de origem em virtude 

da fruição de benefício fiscal não previamente autorizado pelo Confaz, 

uma vez que esse impasse federativo deve ser solucionado em ação 

própria perante a Suprema Corte, não sendo possível atribuir ao 

contribuinte a responsabilidade tributária pelos eventuais prejuízos à 

arrecadação decorrentes da denominada "guerra fiscal". Precedentes. 3. 

Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1535946/MG, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 

19/04/2017)

Assim, impõe-se a anulação do NAI em relação aos créditos tributários 

constituídos no montante total de R$ 973.214,57, constituídos à título de 

“BENEFÍCIO FISCAL EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO” (fls. 50/56 e 

62).

De outro norte, em relação aos créditos tributários decorrentes da rubrica 

“Crédito Fiscal Indevido – Registro de Crédito Fiscal sem a apresentação 

do documento correspondente”, no valor total de R$ 56.975,87 (fls. 57/64), 

observa-se que a empresa impetrante teria apresentado ao Fisco somente 

parte das notas fiscais de entrada das transações do período investigado 

(de janeiro de 2002 a julho de 2003).

Com efeito, como a empresa não apresentou todas as notas fiscais 

solicitadas do período, foi corretamente procedido o levantamento do 

crédito de ICMS contabilizado das notas fiscais faltantes, considerado 

como apropriado indevidamente já que não existem documentos fiscais 

idôneos alicerçando-os.

Outrossim, corrobora a ilação de legitimidade da ação fiscal neste ponto, o 

fato de que a impetrante não apresentou judicialmente as notas fiscais 

faltantes que demonstrariam a legitimidade da contabilização do crédito de 

ICMS.

Deste modo, em face de ausência das notas fiscais faltantes, foi 

legitimamente levantado o valor de crédito de ICMS destas operações, que 

resultou no escorreito lançamento do crédito fiscal no valor total de R$ 

56.975,87 (fls. 57/64).

Ademais, somente há como reconhecer “o direito de creditamento de ICMS 

(Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços) no percentual de 12% 

(doze por cento) de mercadorias adquiridas de empresas localizadas no 

Estado de Goiás e no Distrito Federal” em relação ao período e às 

empresas apontadas na ação fiscal (fls. 48/49), já que o mandado de 

segurança exige liquidez e certeza do direito a ser reconhecido, o que não 

se coaduna com a indistinção do pleito veiculado, que poderia ser relativo 

a qualquer empresa, qualquer caso, ou mesmo futuramente, a despeito de 

eventual e ulterior revogação dos benefícios.

Diante do exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA vindicada para: 

1) RECONHECER o direito de creditamento de ICMS no percentual de 12% 

de mercadorias adquiridas das empresas de Goiás e Brasília e no período 

apontados na ação fiscal questionada (fls. 48/49); e; 2) TORNAR NULO 

EM PARTE o NAI n° 118995001100003200613, em relação aos créditos 

tributários constituídos no montante total de R$ 973.214,57, constituídos à 

título de “BENEFÍCIO FISCAL EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO” (fls. 

50/56 e 62).

Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC/2015.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII 

da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

P. R. I.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos 

termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009, para que cumpra o determinado 

nesta sentença.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015.

Findo o prazo de recurso voluntário, certifique-se e encaminhe-se o 

processo à instância superior para o reexame necessário, conforme 

artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 809948 Nr: 16436-74.2013.811.0041

 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: MILTON GERALDO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL GERALDO DE MAGALHÃES, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE LUCCA CRUDO 

PHILIPPI - OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B, GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL - 

OAB:5369-A/MT PROC.

 VISTOS ETC.

Em relação ao pedido de fls. 153/154, não se infere existente nos autos 

documento médico atual que evidencie a necessidade de continuidade do 

tratamento do Sr. Samuel, o que é premente.

Desta feita, determino que a parte autora apresente nos autos 

documentos médicos ou relatórios psicológicos atuais que denotem a 

imperiosa necessidade de continuidade do tratamento do Sr. Samuel.

Apresentado o documento mencionado no parágrafo anterior, intimem-se o 

Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá para que, no prazo de 5 

dias, manifestem acerca da prestação de contas de fl. 146 e comprovem 

nos autos o cumprimento da liminar deferida às fls. 24/27.

Certifique se o Município de Cuiabá apresentou contestação.

Ademais, cite-se e intime-se o requerido Samuel, o que já foi determinado 

à fl. 131 e não foi cumprido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 835644 Nr: 40752-54.2013.811.0041

 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: LUZMENE ALVES VIEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:OBA/MT 13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos, por não visualizar na 

decisão impugnada qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

 Em consequência, mantenho na íntegra a sentença de fls. 148/150-V.

Transitado em julgado, arquivem-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1064430 Nr: 52923-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DE ALMEIDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMIS PIRES DE ANDRADE - 

OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de expedição de alvará judicial para levantamento da 

totalidade dos valores remanescentes nas contas correntes/poupanças 
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de titularidade de seu falecido marido Sr. ROGÉRIO DE ALMEIDA E SILVA 

ajuizado por REGINA DE ALMEIDA E SILVA.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando a pretensão deduzida, observa-se que a matéria jurídica que 

embasa a pretensão é estranha à competência deste Juízo, já que se trata 

de pedido de jurisdição voluntária lastreado em direito sucessório, matéria 

cuja apreciação compete aos Juízos Especializados da Família e 

Sucessões desta Comarca.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - ALVARÁ JUDICIAL - 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - PROVIMENTO Nº. 10/2003/CM - 

COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS/MT - CONFLITO PROCEDENTE. Em se tratando de 

jurisdição voluntária, é competente para apreciar o caso o JUÍZO DA 

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, em 

virtude do Provimento nº. 10/2003/CM.” (CC 82517/2009, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2010, Publicado 

no DJE 16/07/2010)

Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §§1° e 3° do CPC/2015, 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO do 

processamento desta demanda em favor de uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca.

 Intime-se.

Proceda-se ao necessário para remessa e redistribuição do feito ao Juízo 

indicado.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944770 Nr: 57311-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAMARIA MESQUITA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897044 Nr: 27595-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBAS DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINAH ELITA DE ARRUDA 

LASMAR WIEDTHEUPER - OAB:OAB/MT 14.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873873 Nr: 12533-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DOMINGUES SHIMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO - 

SUFIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995546 Nr: 21224-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE ANÁSTACIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898392 Nr: 28639-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DÉA LEITE, EMILIA LUZIA FERRAZ, FÁTIMA 

REGINA BORGES DA SILVA, GERALDO MAGELA FERRAZ, GRACE 

CONCEIÇÃO SILVA CAMPOS RAFFA, MARIA DA CONCEIÇÃO FERRAZ, 

MARILUCE DOS SANTOS FERREIRA, MARTHA HELENA FERRAZ GOMES, 

SAYONARA ABRANTES GUSMÃO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15.989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002845-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rafael Costa Leite OAB - MT0006647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos, etc. JOSÉ LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA 

impetrou o presente Mandado de Segurança, com supedâneo na Lei 

12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO, objetivando a concessão da liminar, 

ante a ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante e pelo perigo da 

demora. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 
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31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar 

originalmente mandado de segurança e o habeas data, contra atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do 

Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta forma, determino a remessa dos 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para processar e julgar a presente ação, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se com urgência.". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CHARLOT QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos, etc. Defiro o pedido de dilação de prazo por mais 15 

(quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360906 Nr: 30981-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO VIANA RIBEIRO

 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: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:Mat. 6417107

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724166 Nr: 19804-62.2011.811.0041

 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: VALDECI FERREIRA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336780 Nr: 7679-67.2008.811.0041

 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: VANDERLEY DIOMEDES DA SILVA

 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: ANA LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3833

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395052 Nr: 30745-42.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE MATILDES DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 944830 Nr: 57341-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A, PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar os documentos necessários para o cumprimento da medida judicial, 

tais informações estão descritas na petição de fls. 174/176 destes autos. 

Posteriormente é essencial que a autora se manifeste quando ao 

cumprimento da decisão liminar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021087 Nr: 32470-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LEVINO AMORIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLENE PEIXOTO DE LIMA - 

OAB:10724/MT, ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - OAB:16078/MT, 

QUERINA DE ASSIS DA SILVA - OAB:21504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - OAB:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 379982 Nr: 15735-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR GOMES DE MOURA, BENEDITO MOREIRA 

CASTILHO, EDNEY MAURÍCIO PEREIRA, EUZAITE NUNES DE ALMEIDA, 

LINO BISPO DE SOUZA, PAULO ALBERTO MICHELOTTO, JOÃO BOSCO 

OLIVEIRA, ODNEY BENEDITO BARROS TAQUES, ORIVALDO ARAUJO 

SILVA FILHO, NELSON MARCONDES DA SILVA, ILDEFONSO TAQUES, 

CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA, WALDEMYR DA CRUZ BOTELHO, VITOR 

GONÇALVES DE MORAES, WELLINGTON SILVA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:4536/MT, 

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA MODESTO DA 

COSTA - OAB:10730

 Vistos, etc.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público, interpôs 

impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ADEMIR GOMES 

DE MOURA e OUTROS, qualificados nos autos, alegando, em síntese, o 

excesso da execução.

Assim, pugna pela procedência da impugnação a fim de declarar o 

excesso de execução, reduzindo-se o valor a ser pago pelo Executado.

A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de fls. 1332/1334, com os 

quais o Executado não concordou, pois afirma possuir excesso de 

execução.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Execução de Sentença, onde o Executado foi condenado por 

sentença transitada em julgado, no pagamento de valores

 à Parte Exequente.

Nessa toada, a sentença que originou o título executivo judicial não pode 

ser desconstituída, pois a matéria fez coisa julgada entre as partes e, em 

execução, não pode ser rediscutida.

 Cediço que a coisa julgada é qualidade da sentença, ocorrida em 

determinado momento processual, consistindo na imutabilidade do julgado 

e seus efeitos, limitando-se a lei processual civil brasileira a definir, em 

seu art. 467, a coisa julgada material, que se caracteriza como lei entre as 

partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer 

outro, vedando o reexame da questão, porque já definitivamente analisada 

e julgada.

A sentença, aqui ora impugnada, transitou em julgado, transformando-se 

em título executivo judicial, que está sendo, agora, executado. Toda a 

matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, o que torna a 

sentença imutável e indiscutível.

 Os fundamentos admitidos para embargar a execução de sentença são 

restritos porque não se pode voltar a discutir o mérito da causa, atuando a 

decisão do processo condenatório como lei para as partes (art. 503, CPC).

Como se sabe, a impugnação à execução pode versar sobre as hipóteses 

exemplificativas do artigo 535, do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)”.

A Parte Executada nos embargos ofertados, não nega a existência do 

crédito. O cerne da controvérsia se fixa sobre o seu valor, pois alega a 

Embargante que a aplicação da correção monetária não corresponde aos 

índices oficiais.

Com efeito, residindo a controvérsia da demanda apenas em relação ao 

“quantum debeatur”, este Juízo entendeu necessária a remessa dos autos 

à Contadoria Judicial.

Pois bem. Verifico que a planilha apresentada pelo contador do juízo utiliza 

os índices oficiais, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio.

 Assim, constituindo a sentença titulo executivo judicial, uma vez que o 

objeto da condenação foi devidamente individualizado, bem como, que 

consta dos autos memória de cálculo, tornando, assim, líquido, certo e 

exigível o título executivo posto em execução, a impugnação à execução 

deve ser rejeitada.

Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como corretos 

os cálculos da Contadoria Judicial de fls. 1332/1334.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS, 

discriminados às fls. 1332/1334.

Isto posto, determino a expedição de Ofício Requisitório ou Requisição de 

Pequeno Valor, conforme o caso, em favor dos Exequentes, de forma 

individualizada, e em favor do seu patrono, observando-se o disposto no 

art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, com 

destaque de 20% (vinte por cento), em favor do patrono dos requerentes 

referente aos honorários advocatícios contratuais (fl. 1098/111271/1272), 

a ser deduzida da quantia a ser recebida pelos exequentes, conforme o 

valor apresentado pela Contadoria Judicial às fls. 1332/1334.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos até 

sua quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422987 Nr: 7660-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA GOMES MARÇAL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:Mat. 6417107

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 425863 Nr: 9035-29.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL, 

MANOEL LOURENÇO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - MT - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO. - OAB:20.572, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, declaro extinto o 

processo em favor de Manoel Lourenço Muniz, em decorrência do óbito 

comprovado à fl.108/109 e diante da inabilitação dos herdeiros, nos 

termos do artigo 485, inciso IX. E ACOLHO O PEDIDO da ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL, para declarar a inexistência de 

relação de propriedade entre a autora e o veículo automotor 

GM/CHEVETTE, modelo Marajó, Ano 1987, Placa AU 9104, bem como 

condeno o ESTADO DE MATO GROSSO a abster-se de exigir o pagamento 

do IPVA e demais tributos afetos à espécie, a partir de 1990, e condeno o 

DETRAN-MT – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO a realizar as respectivas baixas dos registros, em nome da 

autora Associação Beneficente Providência Azul, referente ao veículo 

indicado na inicial em decorrência da tradição realizada, e considerando a 

inexistência do veículo conforme o Boletim de Ocorrência de fl.21.Por 

consequência julgo o processo com resolução de mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno os Requeridos 

equitativamente 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.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.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 816940 Nr: 23375-70.2013.811.0041

 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: GLAUCIA REGINA VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16.834, GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - OAB:11757, 

NILSON ROGER DE PAULA COELHO - OAB:8.349, THAISSA DE LARA 

PINTO MARQUES - OAB:12161/MT, VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO 

- OAB:15648-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por GLAUCIA REGINA 

VIEIRA BARROS em face da sentença de fls. 145/147 (CPC, art. 1.023, 

caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, os 

seguintes argumentos: “a sentença apresenta contradição em relação a 

incapacidade laboral a Embargante”.

 Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados por GLAUCIA REGINA VIEIRA 

BARROS, contra a sentença de fl. 145/147.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821869 Nr: 28056-83.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB:13487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 869463 Nr: 9171-84.2014.811.0041

 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: CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CUIABÁ, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 

PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada por CONDOR CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - LTDA. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.Sem custas, e sem 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.Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. MARCIO A. GUEDESJuiz de 

Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 886630 Nr: 20996-25.2014.811.0041

 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: DEIZE DA CONCEIÇÃO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESPIRIDIÃO, JOSÉ 

ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE BARROS NETO - 

OAB:8.841-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aforados por DEIZE DA CONCEIÇÃO 

RAMOS em face da decisão de fl. 93 (CPC, art. 1.023, caput).

A Embargante alega contradição na decisão em referência.

 Os Embargados não impugnaram os embargos.

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, o seguinte 

argumento: “em contrariedade ao deferimento do benefício da Gratuidade 

de Justiça pelo Juízo, na sentença prolatada nos autos houve a 

condenação nas custas e honorários em relação à autora”.

 Assiste-lhe razão.

Vejamos que, na decisão prolatada, por equívoco, condenou a parte 

autora, beneficiária da assistência judicial gratuita, em custas e honorários 

sem ressalvar que tal condenação fica sob condição suspensiva.

 Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos de declaração aforados pelo DEIZE DA 

CONCEIÇÃO RAMOS para, doravante, DECLARAR a existência de 

contradição na decisão guerreada de fl. 93, passando a mesma a ter o 

seguinte fundamento:

(...)

“Condeno a Desistente ao pagamento das custas e honorários, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 3º, do CPC”.

 No mais, a decisão persiste tal como está lançada.

A secretaria deverá na sequência observar o §4.º do art. 1.024 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935872 Nr: 52520-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA MORAIS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - OAB:2139680

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 452087 Nr: 24257-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUROCOR DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 

ENDOVASCULAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, LISA 

MARIA ALVIM PENA CANAVARROS - OAB:12299-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA SILVA SANTANA - 

PROC. DO MUNICÍPIO - OAB:13093-A

 Vistos, etc.

Manuseando os autos, verifico que a decisão proferida à fl. 148 carece de 

erro material quando se refere ao Exequente como Estado de Mato Grosso 

ao invés de Município de Cuiabá, razão pela qual chamo o feito à ordem e 

retifico parte da decisão de fl. 148 passando este a contar com o seguinte 

trecho:

“Considerando que os valores referentes aos honorários Sucumbenciais 

foram devidamente pagos, conforme extrato de fls. 143/145, defiro o 

pedido de levantamento pleiteado à fl. 147, devendo ser expedido o Alvará 

de levantamento em favor do Município de Cuiabá”. (Grifei)

Determino a expedição do Referido Alvará utilizando os dados bancários 

de fl. 153.

Após, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713997 Nr: 7019-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - OAB:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 859997 Nr: 1770-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:019032 OAB/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO, 

revogando-se a tutela anteriormente deferida, e JULGO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Converto o 

depósito em renda, autorizando o levantamento dos valores após o 

trânsito em julgado (STJ, 1ªT., AgRg no REsp 425.430/SP, Rel. Min. 

Francisco Falcão) e, consequentemente, declaro extinto o crédito, nos 

termos do art. 156, VI, do CTN.Condeno a Requerente ao pagamento de 

despesas, custas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Sentença 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.Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.P.I.C.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.MARCIO A. 

GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 878955 Nr: 16111-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO GERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a Requerente para manifestar acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914077 Nr: 39568-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO DA COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 

9982, RODRIGO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 13.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - OAB:2139175 PF/MT

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 929653 Nr: 49105-49.2014.811.0041

 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: LAVANDERIA ALBA LTDA, GUSTAVO LUIS 

MALHEIROS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT, 

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, RENATO MÉLON DE SOUZA NEVES - OAB:18608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 Vistos, etc.

Intime-se a Requerente para manifestar acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937880 Nr: 53590-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO LOHMANN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MENDES TAVARES 

- OAB:Mat. 1963225-8, RUI DE FIGUEIREDO MORAIS SEGUNDO - 

OAB:2139680

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1192211 Nr: 2127-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS DE SOUZA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que já fora realizada homologação às fls. 87/90, determino a 

expedição da requisição de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme 

o caso, em favor da Exequente e seu patrono, observando-se o disposto 

no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, conforme 

os valores atualizados pela contadoria às fls. 145/148.

Após, intime-se o Requerente para informar acerca do integral 

cumprimento da sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

 Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 946033 Nr: 58031-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em 

favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá.

Encaminhem-se os autos ao juízo competente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036230 Nr: 39700-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SABINA GONÇALVES, MARIA APARECIDA 

ALVES DE SOUZA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, JOANA MARIA NERY, 

ADMA ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, ALICE MARIA VEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ZANARDO - OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024452 Nr: 34068-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE ARRUDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849226 Nr: 52474-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINDO CAMPOS DE OLIVEIRA, ALESSANDRA DA 

CRUZ SANTOS PRADO, AMÉLIO TESTON, ANA PAULA FERREIRA RAMOS 

SILVA, BALBINA DA COSTA SILVA, ELZA DE OLIVEIRA E SILVA, 

BERNADETH FORTES GOMES, ELIZABETH DA COSTA MEIRA, AUGUSTA 

SEMENSATI DE OLIVEIRA, EDSON FREIRE DE SOUZA, ELIANE GOMES 

SANDIM, EVELYN DE QUEIROZ SOUZA, GISÉLIA BRANDÃO MODESTO, 

HITAMAR FREITAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060536 Nr: 51268-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORICINA DAS GRAÇAS RIBEIRO QUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001957-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos, etc. Defiro a Requerente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 147 de 337



os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do art. 139, VI e enunciado 

nº 35 do ENFAM, deixo de designar a audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038000-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTERMY GIRARD RIBEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

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. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Decisão: "...Isto posto, DEFIRO a liminar pretendida, 

determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo 

M. BENZ/CLASSE A 160, placa MSM 5265, RENAVAN 00804709068, 

referente ao ano de 2017, independentemente do pagamento das multas 

indicadas na inicial, desde que atendidas todas as demais formalidades 

legais. Notifique-se a autoridade coatora 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. ".

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1100540 Nr: 10806-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE SANTOS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 Vistos, em correição.

Intime-se o embragado para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar o presente Embargos à execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1012947 Nr: 28811-39.2015.811.0041

 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: DOMINGOS BENEDITO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TOURINO - 

OAB:7589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS - OAB:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439249 Nr: 16347-56.2010.811.0041

 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: JOACIR MANOEL DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349/MT, THAISSA DE LARA PINTO MARQUES - OAB:12161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3833

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753371 Nr: 5273-34.2012.811.0041

 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: EDNALVA MACENA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTANA MÔNACO 

- PROCURADOR FEDERAL-INSS - OAB:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767444 Nr: 20271-07.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SOUZA SERPA, REINALDO PRESTES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT, 

VALDECIR CALÇA - OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto 

1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED.

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 860183 Nr: 1888-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLETE COSME DE AMORIM GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334529 Nr: 5055-45.2008.811.0041

 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: ARIDES ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 148 de 337



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA - PROCURADORA FEDERAL DO INSS - OAB:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372927 Nr: 9341-32.2009.811.0041

 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: CARLOS CHAGAS

 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: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421016 Nr: 6653-63.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTONIR CANDIDO ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORREA DE FRANCA - 

OAB:13859, JULIANA HERNANDES MOREIRA LIMA - OAB:10.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789650 Nr: 43668-95.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:1874419

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 981149 Nr: 14668-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA LUCIA DE BONA, AMANDA MONTEIRO DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7.818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Leticia Oliveira Vidal 

- OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por MARTA 

LUCIA BONA E AMANDA MONTEIRO DA COSTA contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, com o objetivo de que lhe fosse dispensada a devida 

assistência à saúde, conforme preconiza a Constituição Federal, 

baseando-se na indicação do médico responsável pelo seu tratamento.

Com a inicial, vieram acostados os documentos de fls.05/231.

A antecipação de tutela foi deferida às fls.246/247.

O Requerido contestou às fls. 254/261.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pelo que se depreende dos autos, verifico que a causa já comporta o 

julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não 

havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazer.

 Nesse sentido, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça. 

Confira:

“Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever 

de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência 

para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é 

suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre 

convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer 

provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. (...). (STJ, AgRg no 

AgIn 834.707/PR, 1ª T., j. 27.03.2007, rel. Min. José Delgado, DJ 

19.04.2007. in ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual civil/Eduardo 

Arruda Alvim. – 5. Ed. ver., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013)”.

Pois bem. A Constituição da República atribuiu à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, competência para ações de saúde 

pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante 

descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera 

de Governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI), 

executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos 

cidadãos, conforme o artigo 30, inciso VII da Constituição Federal.

 Nesse contexto, é legítimo que os cidadãos postulem à União, aos 

Estados da Federação ou aos Municípios, a devida assistência para o 

tratamento de sua doença.

 Neste sentido, já decidiu a jurisprudência:

 REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA- 

OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – 

DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXCLUSÃO DAS 

ASTREINTES - BLOQUEIO ON LINE – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Todos os entes públicos que compõem a organização 

federativa – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – têm 

responsabilidade solidária de promover a saúde e a assistência pública, 

de forma que qualquer um deles é parte legítima para ser acionado em 

demanda que visa à obtenção de medicamento, nos termos do art. 196 c/c 

art. 23, I, da Constituição Federal. É dever do Estado, à luz do artigo 196 

da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, 

constituindo a internação da Requerente uma de suas principais vertentes 

de, eficientemente, atender à finalidade constitucional prevista como ação 

de saúde. A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na 

Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e 

econômicas. Sentença parcialmente retificada. (TJMT – 3ª Câmara Cível - 

Reexame Necessário de Sentença nº 102875/2013. Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak. VU. Julgamento 

28/01/2014).

Se a União, os Estados e os Municípios, são solidariamente responsáveis 

pelo fornecimento de assistência à saúde das pessoas carentes, segundo 

disposto na Lei n. 8080/1990, tem-se que a Parte Requerente pode exigir 

de qualquer um deles o cumprimento de sua obrigação.

Segundo se infere dos autos, por meio dos laudos médicos, a assistência 

vindicada pela Parte Requerente é de extrema necessidade.

 Ocorre que, a Parte Requerente não dispõe de recursos para realizá-lo 

por contra própria. A Constituição da República, em seu artigo 6º, elenca 

dentre os direitos sociais a saúde, direito este que, ainda na forma da 

Carta Política, constitui "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" (art. 196).

 Por sua vez, o art. 198 e incisos, da mesma Carta, estabelecem que "as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado" de forma 

descentralizada, "com direção única em cada esfera do governo" e 

"atendimento integral".

 Também o art. 23, da mesma Constituição da Republica, dispõe em seu 

inciso II que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, "cuidar da saúde e assistência pública, da 

proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências".
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 E, em cumprimento das disposições constitucionais retro, a Lei Federal n. 

8080, de 19.09.1990, igualmente assegura a universalidade de acesso 

aos serviços de saúde em todos os níveis e "reafirma que a saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício".

 Com esses fundamentos, juízes que somos, não podemos discutir em 

seara alheia. Não nos cabe, em matéria de medicina, questionar se a 

assistência vindicada pelos médicos é ou não imprescindível para 

combater o quadro patológico apresentado pela Parte Requerente, bem 

como se os entes federados possuem dotação orçamentária para arcar 

com os gastos da prestação à saúde.

Ora, se os médicos e os demais profissionais dizem que o tratamento 

indicado por eles é necessário, não somos nós, simples juízes, que vamos 

discutir em seara alheia. Não podemos ser imprevidentes! A saúde, a vida 

e a dignidade da pessoa humana devem ser asseguradas por meio da 

prestação jurisdicional.

Portanto, atenta às especificidades da presente situação fática tem que 

restou configurado o direito pretendido pela Parte Requerente.

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO da 

presente ação para determinar ao Requerido que assegure à Parte 

Requerente a devida assistência conforme indicação do médico que 

acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante o artigo 24, da Lei n. 8.666/93, disponibilizando todos os 

necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer 

custo para a Parte Requerente; ratificando a liminar deferida nestes autos.

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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1046888 Nr: 44817-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME(SUPERMERCADO COMPER JARDIM ITÁLIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MORAES 

PEREIRA LEITE - OAB:13821, Natalia de Andrade Castelo Branco 

Diniz (Procuradora do Estado de Mato Grosso) - OAB:OAB/CE 

20888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos em correição.

O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica.

Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1050110 Nr: 46478-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ulindinei Araujo - OAB:

 Vistos em correição.

O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica.

Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1062719 Nr: 52227-36.2015.811.0041

 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: TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17.327/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:2507/MT

 Vistos em correição.

O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica.

Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 129371 Nr: 15978-09.2003.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIZAN PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FELIPE AUGUSTO FÁVERO ZERWES - OAB:21.534/MT, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI 

- OAB:905/A, RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - OAB:19554/O, 

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 19.554

 Vistos em correição.

O processo já foi sentenciado, com trânsito em julgado.

Portanto, retornem ao arquivo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347074 Nr: 17264-46.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIUD DE OLIVEIRA BARROSO

 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: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT, SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:PROCURADOR

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712863 Nr: 5757-83.2011.811.0041

 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: MILTOM VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CESAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1100540 Nr: 10806-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE SANTOS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 Vistos, em correição.

Intime-se o embragado para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar o presente Embargos à execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 301485 Nr: 26346-38.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO VALÉRIO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, PAULO HENRRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB:8337

 Vistos em correição.

Corrija-se a numeração do processo a partir da fl. 624.

Ante o teor da certidão de fl. 628 (nova numeração), arquive-se o 

presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1126540 Nr: 21515-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA REINERS FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO - UFMT, 

EMPRSA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12291/MT, 

JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que os autos vieram de declínio da Justiça do Trabalho, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 811471 Nr: 17966-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA YURIE OZAKI - OAB:, 

NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da petição de fls. 132, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1043367 Nr: 43193-37.2015.811.0041

 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: LUCIANO PINHEIRO GARCIA, ARIANE DE LANA 

CARBONARO, MORACIR DA SILVA FIGUEIREDO, MARCUS VINICIUS 

ROSA, RONIVALDO MARQUES DE ARRUDA, ANTONIO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:19770, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, 

JACQUELINE CURVO RONDON - OAB:11.017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão de fl. 297, dando conta de que decorreu o prazo 

de citação sem apresentação de contestação, decreto a revelia do 

requerido, porém sem a aplicação de seus efeitos por força do disposto 

no art. 345, II do CPC.

Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de indeferimento.

Após, encaminhem-se os autos para o Ministério Público para vistas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1162462 Nr: 36951-28.2016.811.0041

 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: CINTHIA JESSIKA DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em exame do presente feito, infelizmente pude constatar que embora 

ajuizado o processo no ano de 2016, até a presente data não houve 

despacho inicial e nem apreciação da liminar.

A despeito da culpa do Poder Judiciário no fato relatado, também notei que 

tampouco o autor buscou o prosseguimento do feito.
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Diante de tais fatos e considerando que, inclusive, pode ter ocorrido a 

perda do interesse processual, entendo necessária a intimação da parte 

autora para que informe ao juízo, no prazo de dez dias, se ainda há 

interesse no prosseguimento do feito, bem como na obtenção da tutela de 

urgência vindida.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018199 Nr: 31025-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA CEZARIA DA SILVA SANTOS, CARBY MARIA 

LOBO DE BASTOS, GLORIALICE SIGARINE DA SILVA GARCIA, ÁLVARO 

LUCAS DO AMARAL, IVONE BUSSIKI CUIABANO, MARIA LÚCIA DE 

AQUINO AMARAL, BISMARCK DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA LIMA BARROS 

AMARAL - OAB:7478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871639 Nr: 10789-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ASSIS FILHO, RAIMUNDO BEZERRA DOS 

SANTOS, RAUL PAULO CAROLLO, ROSA MARIA COSTA CAMPOS, 

SALVADOR LOPES DA SILVA, ROZA IVANIL DE LOURDES, ROSALINO 

GOMES DE SOUZA, RUBENS RIBEIRO CASTRILON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 898370 Nr: 28619-43.2014.811.0041

 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: ROSANE MASTELLA CORADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PREVIDENCIA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMNISTRAÇÃO - MT, SECRETÁRIO 

ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DENEGANDO a 

ordem mandamental vindicada.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, 

a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

Decisão não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

 Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 296736 Nr: 12162-77.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Vistos e etc,

Ao representante legal do Ministério Público, para indicar os dados 

bancários do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, para onde deverá ocorrer a 

destinação do numerário de R$ 277,00 (duzentos e sententa e sete reais) 

dando o cumprimento ao dispositivo do v.acordão, para tanto, consigno o 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com a informação, incontinenti conclusos para efetuar a penhora online 

via BACENJUD deferida às fls. 270.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 300634 Nr: 13595-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. R. M., ODÍLIO MACHADO, DURCINDA PEREIRA DE 

MORAES, ADI PEDROSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Vistos e etc.

Certique-se na Secretaria Unificada o cumprimento efetivo sentença 

homologatória de fls. 912.

Na sequência, voltem-me os autos conclusos para analise da execução 

dos honorarios sucumbencias requeridos pela causídico da parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 869514 Nr: 9183-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838, LEONARDO RODRIGUES CALDAS - OAB:113.756/RJ, 

NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100

 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 

advocatício 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, 8 

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.: 911707 Nr: 37962-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON RIBEIRO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para consolidar os termos da decisão que 

concedeu a antecipação de tutela no nascedouro destes autos.Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, em consonância com o 

artigo 85, § 2º combinado com o § 3º, I e § 4º, III, do Código de Processo 

Civil.Decisão isenta de reexame necessário, por força do disposto no 

artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de 

estilo.P.R.I.Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932708 Nr: 50778-77.2014.811.0041

 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: AIRTON CLAUDIO CANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAIS - 

OAB:MS/16.343, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 825779 Nr: 31753-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que analisando os autos a parte autora está representada por 

advogado particular, conforme procuração às fls. 45. Que nessa data 

atualizei o sistema Apolo e encaminho para nova intimação: Com essas 

considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido versado 

na inicial tão somente para consolidar os termos da decisão que concedeu 

a antecipação dos efeitos da tutela no nascedouro destes autos. Extingo 

os autos com resolução de mérito nos termos no art. 487, I, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Deixo de condenar o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios em razão da confusão, uma vez que os 

interesses da parte autora foram defendidos pela Defensoria Pública 

Estadual.Por estar amparada em jurisprudência do Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, a presente decisão não se sujeita ao reexame 

necessário, de acordo com o § 4º do artigo 496 do CPC. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 731579 Nr: 27711-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALZIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Deixo de analisar o pedido da parte Requerente, formulado às fls. 243/244 

no que concerne a perda do benefício de Auxílio Doença.

Por oportuno, determino o imediato cumprimento do disposto na sentença 

homologatória prolatada às fls. 237/238, senão vejamos:

“Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 

11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

determino a expedição do oficio requisitório (art. 535, I, CPC) no valor 

indicado às fls. 97/98.

Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da 

quantia depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente 

tiver direito.”

Ultimadas às providências, façam-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910777 Nr: 37391-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GUIA SENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 104979 Nr: 17476-77.2002.811.0041

 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 MIRASSOL D'OESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GONÇALVES PICHININ - 

OAB:2337-B

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 17476-77.2002.811.0041 - Cód. 104979

 Exequente: Sanemat – Companhia de Saneamento do Estado Mato 

Grosso.

Executado: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença oposto por SANEMAT – 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO consistente no recebimento de 

valores referente ao crédito principal e aos honorários advocatícios.

Intimado para atualizar os cálculos, o exequente apresentou sua planilha 

de cálculo atualizada perfazendo a quantia de R$ 429.346,78 

(quatrocentos e vinte e nove mil e duzentos e quarenta e seis reais e 

setenta e oito centavos).

Apesar intimado para opor-se dos cálculos apresentados pelo exequente, 

o ente público municipal quedou se inerte, deixando transcorrer in albis o 

prazo assinalado, conforme certidão de fls. 232.

 É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

Assim, HOMOLOGO os valores apresentados para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 
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proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 

11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

determino a expedição do oficio requisitório, no valor indicado na planilha 

apresentada, atentando-se ao item “02” da petição de fls. 215, que 

proceda na forma requerida.

 Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da 

quantia depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente 

tiver direito.

Intime-se o Exequente para informar se a dívida encontra-se paga, 

ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como quitação total.

Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 06 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 958768 Nr: 4304-14.2015.811.0041

 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: HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

ALBUQUERQUE PORTELLA - OAB:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial juntado 

aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894931 Nr: 26416-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA TABOSA PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12.223 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941288 Nr: 55332-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARENIL MARIA VIANA DE SOUZA, CRISTINA MARIA DA 

SILVA LEITE, FRANCISCO LEITE DE ALMEIDA, JOEL CONCEIÇÃO 

VITALINO, MARIA DE LOURDES SILVA MORAES, MARCOS ANTONIO 

GUEDES, MIGUELINA MARIA DA COSTA, NICOLINA ALVES DA CUNHA, 

ROMILDA BATISTA DA SILVA, WILMAR MARIA FOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBEIRO OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859480 Nr: 1327-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO JUVIAK DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE SOUZA RAMOS 

- OAB:16.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002541-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CONCEICAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA RUBIA OLIVEIRA DE MAROES OAB - 039.097.561-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1002541-53.2018.8.11.0041 (PJE 

4) Vistos, etc. Ratifico a decisão proferida em plantão. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002482-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA SOUZA MATTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE SANTANNA DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1002482-65.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por MARIA AUXILIADORA SOUZA MATTA, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO - Sr. ARNON OSNY MENDES LUCAS 

objetivando liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo 

placa NTY8646, MARCA CHEVROLET, FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2011, 

CHASSIS 9BGSU19F0BB254379 sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. No mérito, que seja 

concedida a segurança, confirmando a liminar eventualmente deferida. Em 

síntese, é o necessário relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que 

disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 

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). 

Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 
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procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da parte Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados deve 

ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a 

concessão da medida liminar a determinação para que o veículo NTY8646, 

MARCA CHEVROLET, FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2011, CHASSIS 

9BGSU19F0BB254379 seja licenciado sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

Analisando sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que 

houve a notificação regular do Impetrante para exercer o direito de 

defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a 

lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade 

deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, 

nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante 

aos autos de infração ressai que não houve cumprimento da legislação de 

trânsito. Com efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 11625741), 

denota-se que não se observou a exigência da dupla notificação à parte 

infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de 

trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. 

Nestes termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo NTY8646, MARCA 

CHEVROLET, FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2011, CHASSIS 

9BGSU19F0BB254379, sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia e à 

Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. 

Cuiabá-MT, 06 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001432-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO JUNIOR MARTINS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4) PROCESSO: 1001432-04.2018.8.11.0041. 

Vistos, etc. Analisando os autos verifico que o requerente colaciona aos 

autos a sua ficha financeira. Contudo observa-se no aludido documento 

carreados aos autos que o autor e Funcionario Público Estadual tendo 

como cargo Agente de Tributos Est/LC363, logo, possui condições de 

arcar com as despesas processuais, uma vez que o pagamento não 

inviabilizaria o seu sustento e de sua família, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita. Desta feita, determino ao Requerente que 

recolha as despesas das custas processuais e diligências no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do 

art. 290 do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Fevereiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033536-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LORENZETTI LTDA 

- EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE A FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO - GMFT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1033536-83.2017.8.11.0041 

Vistos, etc. A Impetrante aviou petição aos autos (ID nº 11616354), onde 

informa o descumprimento da liminar anteriormente deferida, a qual 

determinou à autoridade coatora que procedesse com a imediata 

reativação da inscrição estadual e restabelecimento das permissões 

cadastrais da Impetrante, bem como para determinar que seja admitida a 

alteração cadastral de inclusão de CNAE’s e mudança de seu endereço. 

Além disso, no mencionado petitório informou que a autoridade Impetrada 

suspendeu de plano a emissão de Nota Fiscal Eletrônica da Impetrante, ato 

este que entende ser manifestamente arbitrário e abusivo, motivo pelo qual 

requereu a imediata reativação dos credenciamentos para a emissão de 

Nota Fiscal Eletrônica (NF-E e CT-E). Dessa maneira, defiro o pedido do 

Autor (ID nº 11616354), determinando à autoridade coatora que proceda 

com a reativação dos credenciamentos para emissão de Nota Fiscal 

Eletrôncia (NF-E e CT-E) da Impetrante no sistema próprio, 

IMEDIATAMENTE, devendo demonstrar o cumprimento da determinação 

nestes autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e cumpra 

integralmente a liminar já concedida. De mais a mais, determino a intimação 

pessoal do Superintendente de Controle e fiscalização de transito – SUCIT 

da SEFAZ/MT ou, na sua ausência, quem responder por seus atos, para 

que junte aos autos o comprovante do cumprimento da liminar deferida, no 

mesmo prazo acima mencionado, advertindo-o das sanções civis, penais 

e administrativas que poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme a 

Lei e o Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, entre as quais, multa, 

bloqueio de valores, e ainda, ser conduzido pela autoridade policial, que 

desde já autorizo ao Sr. meirinho a pedir o reforço, encaminhado-o a 

autoridade descumpridora à Depol mais próxima do Fórum, para lavratura 

de Termo Circunstanciado, por delito de Desobediência (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

delito de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, pelo oficial de plantão. 

Decorrido o prazo acima e vindo a certidão do sr. meirinho, cls. 

imediatamente. Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034116-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ALVES DO BONFIM (AUTOR)

ADRIANA PINHEIRO DA SILVA BONFIM (AUTOR)

MAX PINHEIRO BONFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO N°: 

1034116-16.2017.8.11.0041 (PJE 3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de bloqueio formulado pelo autor MAX PINHEIRO 

BONFIM (CPF n° 024.124.471-44,), neste ato representado por seus 

genitores, Sr. Altamir Alves do Bonfim e Sra. Adriana Pinheiro da Silva 

Bonfim, na importância de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), 

referente a “internação compulsóra, devendo o valor ser transferido da 

Conta Única do Estado de Mato Grosso para a conta corrente das 

prestadora do serviço, Centro Tratamento Esperança – (CNPJ 

07.815.695/0001-09, Banco do Brasil S/A, Agência 2963-7, Conta 

Corrente 35801-0). O Ente Público, por meio da PGE, foi intimado 

pessoalmente para que providenciassem o cumprimento da decisão (ID 

n°.10768276), contudo, não demonstraram seu efetivo cumprimento, 

assim, verifica-se que tem se tornado regra os descumprimentos das 

ordens judiciais, sendo possível dar efetividade ao cumprimento da 

decisão apenas com o bloqueio nos numerários. Em síntese, é o relato. 

Fundamento. Decido. A desobediência à ordem legal de funcionário público 

constitui CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 330 do CP. 

Destarte, a Lei Federal nº 1.079/50 dispõe que: Art. 12. São crimes de 

responsabilidade contra as decisões judiciárias: 1) impedir, por qualquer 

meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário. É 

inconcebível a recalcitrância do Requerido em obedecer à ordem judicial; 

tal medida constitui um açoite à Administração da Justiça e não coaduna 

com o Estado Democrático de Direito. Impõe-se, portanto, o cumprimento 

imediato da ordem, com responsabilização das referidas autoridades pelo 

seu descumprimento, máxime considerando-se que houve tempo mais do 

que hábil para que o ENTE PÚBLICO a cumprisse. Igualmente, impõe-se a 

adoção, incontinenti, de medida que vise garantir a satisfação do direito 

assegurado cautelarmente ao Requerente nesta ação, velando-se, assim, 

pelo princípio constitucional do devido processo legal na perspectiva 

processual, corporificado na garantia plena de acesso a uma ordem 

jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela jurisdicional e com 

isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para tanto, observamos 

que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos que permite ao 

Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: “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;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Por oportuno, vale esclarecer que, a 

requerida mesmo intimada para cumprir a decisão, não o fez, o que 

reforça a necessidade de adoção de medidas que tragam eficácia a 

decisão exarada, como a utilização de bloqueio nos numerários públicos 

para garantir o bem juridicamente tutelado (saúde da requerente). Assim, 

justifica-se a constrição de valores nos cofres públicos em favor da 

empresa prestadora do serviço pleiteado por ter apresentado o menor 

orçamento, conforme se vê no ID 10930973. ISTO POSTO, e à vista da 

fundamentação acima, DETERMINO: Que se proceda ao BLOQUEIO via 

BACEN JUD R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), referente a 

“internação compulsóra, devendo o valor ser transferido da Conta Única 

do Estado de Mato Grosso para a conta corrente das prestadora do 

serviço, Centro Tratamento Esperança – (CNPJ 07.815.695/0001-09, 

Banco do Brasil S/A, Agência 2963-7, Conta Corrente 35801-0), por 

apresentar o orçamento menos dispendioso. Ademais, intime-se a 

empresa prestadora de serviço para que de imediato proceda com o 

tratamento, e desde já, informo que o valor bloqueado aguarda apenas 

liberação do alvará judicial e tão logo será disponibilizado na conta 

indicado. O autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se pessoalmente a PGE. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 

30 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031581-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1031581-17.2017.8.11.0041 (PJE 

3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, etc. Trata-se de pedido de bloqueio 

formulado pelo autor EVANDO DE SOUZA SILVA (ID n°. 10769050 e 

11568043), (CPF: 943.578.201-97), na importância de R$ 28.000,00 (vinte 

oito mil reais), referente ao custeio do fornecimento da “o tratamento 

médico indicado no Município de São Paulo/SP, conforme prescrição de 

seu médico especialista (ID nº 10238673, 10238727 e 10238757), 

fornecendo-lhe passagens aéreas, diárias e ajuda de custo para sua 

acompanhante, através do programa de Tratamento Fora do Domicílio – 

TFD”, para a manutenção de sua saúde, devendo o valor ser transferido 

da Conta Única do Estado para a conta corrente da prestadora de serviço. 

O ente público, por meio da PGE e do Secretário de Saúde, foi intimado 

pessoalmente para que providenciasse o cumprimento da decisão, mas 

quedou-se inerte, conforme se vê no ID n°. 11591350, assim, tem se 

tornado regra os descumprimentos das ordens judiciais, sendo possível o 

seu cumprimento apenas com o bloqueio nos numerários. Em síntese, é o 

relato. Fundamento. Decido. Pois bem. A desobediência à ordem legal de 

funcionário público constitui CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 

330 do CP. Destarte, a Lei Federal nº 1.079/50 dispõe que: Art. 12. São 

crimes de responsabilidade contra as decisões judiciárias: 1) impedir, por 

qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder 

Judiciário. É inconcebível a recalcitrância do Requerido em obedecer à 

ordem judicial; tal medida constitui um açoite à Administração da Justiça e 

não coaduna com o Estado Democrático de Direito. Impõe-se, portanto, o 

cumprimento imediato da ordem, com responsabilização das referidas 

autoridades pelo seu descumprimento, máxime considerando-se que 

houve tempo mais do que hábil para que o ENTE PÚBLICO a cumprisse. 

Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, de medida que vise garantir a 

satisfação do direito assegurado cautelarmente ao Requerente nesta 

ação, velando-se, assim, pelo princípio constitucional do devido processo 

legal na perspectiva processual, corporificado na garantia plena de 

acesso a uma ordem jurídica justa, em que se busca a efetividade da 

tutela jurisdicional e com isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. 

Para tanto, observamos que o Código de Processo Civil estabelece 

mecanismos que permite ao Juiz garantir a efetividade de suas decisões, 

in verbis: “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;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica 
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Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente 

CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Por oportuno, vale esclarecer que, a 

requerida mesmo intimada para cumprir a decisão provisória, não o fez, o 

que reforça a necessidade de adoção de medidas que tragam eficácia a 

decisão exarada, como a utilização de bloqueio nos numerários públicos 

para garantir o bem juridicamente tutelado (saúde do requerente). Assim, 

justifica-se a constrição de valores nos cofres públicos em favor da 

empresa fornecedora do tratamento, bem como ao requerente nos termos 

das receitas e relatório médicos, para que realize o TFD, ID n°.10769244. 

ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO: Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 28.000,00 

(vinte oito mil reais), referente ao custeio do fornecimento do “ tratamento 

médico indicado no Município de São Paulo/SP, conforme prescrição de 

seu médico especialista (ID nº 10238673, 10238727 e 10238757), 

fornecendo-lhe passagens aéreas, diárias e ajuda de custo para sua 

acompanhante, através do programa de Tratamento Fora do Domicílio – 

TFD”, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado para a 

conta corrente da prestadora do serviço e da parte autora da seguinte 

forma: a) R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), para o INSTITUTO DE 

CARDIOLOGIA DE SÃO PAULO (Banco Santander, Agência 0438, Conta 

Corrente 130010-145, CNPJ n° 53.588.216/0001-86); b) R$ 7.000,00(sete 

mil reais) para o autor da demanda Sr. EVANDO SOUZA SILVA (Banco 

Bradesco S.A, Agência 1584, Conta Corrente 30287-2, CPF n°. 

943.578.201-97). O autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 

(dez) dias, apresentado as respectivas notas fiscais. Intime-se a PGE e a 

parte autora. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 02 de Fevereiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034487-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE VALADAO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO N°: 

1034487-77.2017.8.11.0041 (PJE 3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de bloqueio formulado pela autora DAYANE VALADÃO 

CARVALHO (CPF n°. 053.171.033-55), na importância de R$ 2.610,00 

(Dois mil, seiscentos e dez reais), referente à aquisição de medicamento 

denominado “Enoxaparina Sódica 40mg”, para 03 (três) meses de 

tratamento, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado 

para a conta corrente da empresa Dental Centro Oeste (CNPJ n 

36.900.926/0001-80, Banco do Brasil, Agência n° 0046-9, Conta Corrente 

n° 406532-8). O ente público, por meio da PGE e do Secretário de Saúde, 

foi intimado pessoalmente para que providenciasse o cumprimento da 

decisão, mas quedaram-se inerte, assim, tem se tornado regra os 

descumprimentos das ordens judiciais, sendo possível o seu cumprimento 

apenas com o bloqueio nos numerários. Em síntese, é o relato. 

Fundamento. Decido. A desobediência à ordem legal de funcionário público 

constitui CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 330 do CP. 

Destarte, a Lei Federal nº 1.079/50 dispõe que: Art. 12. São crimes de 

responsabilidade contra as decisões judiciárias: 1) impedir, por qualquer 

meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário. É 

inconcebível a recalcitrância do Requerido em obedecer à ordem judicial; 

tal medida constitui um açoite à Administração da Justiça e não coaduna 

com o Estado Democrático de Direito. Impõe-se, portanto, o cumprimento 

imediato da ordem, com responsabilização das referidas autoridades pelo 

seu descumprimento, máxime considerando-se que houve tempo mais do 

que hábil para que o ENTE PÚBLICO a cumprisse. Igualmente, impõe-se a 

adoção, incontinenti, de medida que vise garantir a satisfação do direito 

assegurado cautelarmente ao Requerente nesta ação, velando-se, assim, 

pelo princípio constitucional do devido processo legal na perspectiva 

processual, corporificado na garantia plena de acesso a uma ordem 

jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela jurisdicional e com 

isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para tanto, observamos 

que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos que permite ao 

Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: “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;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Por oportuno, vale esclarecer que, o 

requerido mesmo intimado para cumprir a decisão provisória, não o fez, o 

que reforça a necessidade de adoção de medidas que tragam eficácia a 

decisão exarada, como a utilização de bloqueio nos numerários públicos 

para garantir o bem juridicamente tutelado (saúde da requerente). Assim, 

justifica-se a constrição de valores nos cofres públicos em favor da 

empresa fornecedora do medicamento indicada pela autora por ter 

apresentado o menor orçamento, e, com medicamento disponível em 

estoque, conforme se vê no ID. 11313062. ISTO POSTO, e à vista da 

fundamentação acima, DETERMINO: Que se proceda ao BLOQUEIO via 

BACEN JUD, R$ 2.610,00 (Dois mil, seiscentos e dez reais), referente à 

aquisição de medicamento denominado “Enoxaparina Sódica 40mg”, para 

03 (três) meses de tratamento, devendo o valor ser transferido da Conta 
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Única do Estado para a conta corrente da empresa Dental Centro Oeste 

(CNPJ n 36.900.926/0001-80, Banco do Brasil, Agência n° 0046-9, Conta 

Corrente n° 406532-8), por apresentar o orçamento menos dispendioso O 

autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se 

pessoalmente a PGE. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 30 de Janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032333-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO N°: 

1032333-86.2017.8.11.0041 (PJE 3). Vistos, etc. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO. Compulsando os autos, verifico que fora informado o 

descumprimento da decisão judicial, na qual determinou que os requeridos 

providenciassem imediatamente a realização do procedimento cirúrgico 

denominado “Cirurgia de Embolização de Aneurisma Cerebral”, ou outro 

procedimento igualmente eficaz, incluindo eventual suporte a Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI, e, ainda, que assegure a continuidade do 

tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do demandante. 

Determino pela última vez a intimação pessoal do Senhor Secretário 

Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, bem como 

do Secretario Municipal de Saúde ou quem estiver respondendo pelo 

cargo, para que, imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da decisão, sob pena de responsabilidade funcional. O 

cumprimento da decisão deverá ser provado mediante a instrução de 

documentos, no prazo improrrogável de 03 (três) dias, sob pena de 

bloqueio no valor de R$ 156.250,48 (Cento e cinquenta e seis mil, 

duzentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos). Intime-se também 

a PGE e a PGM. Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos 

para apreciação do que couber. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, 

inclusive por OFICIAL PLANTONISTA, servindo a presente decisão como 

mandado. Cuiabá/MT, 08 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032333-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO N°: 

1032333-86.2017.8.11.0041 (PJE 3). Vistos, etc. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO. Compulsando os autos, verifico que fora informado o 

descumprimento da decisão judicial, na qual determinou que os requeridos 

providenciassem imediatamente a realização do procedimento cirúrgico 

denominado “Cirurgia de Embolização de Aneurisma Cerebral”, ou outro 

procedimento igualmente eficaz, incluindo eventual suporte a Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI, e, ainda, que assegure a continuidade do 

tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do demandante. 

Determino pela última vez a intimação pessoal do Senhor Secretário 

Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, bem como 

do Secretario Municipal de Saúde ou quem estiver respondendo pelo 

cargo, para que, imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da decisão, sob pena de responsabilidade funcional. O 

cumprimento da decisão deverá ser provado mediante a instrução de 

documentos, no prazo improrrogável de 03 (três) dias, sob pena de 

bloqueio no valor de R$ 156.250,48 (Cento e cinquenta e seis mil, 

duzentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos). Intime-se também 

a PGE e a PGM. Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos 

para apreciação do que couber. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, 

inclusive por OFICIAL PLANTONISTA, servindo a presente decisão como 

mandado. Cuiabá/MT, 08 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034369-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DOMINGOS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO N°: 

1034369-04.2017.8.11.0041 (PJE 3). Vistos, etc. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a ser intimado o impetrado 

para que cumpra a decisão que determinou a realização do procedimento 

cirúrgico denominado “Cirurgia Ortopédica de Artoplastia de Quadril, Não 

Cimentada, Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato 

cerâmica -cerâmica” , sob pena de bloqueio dos valores das contas 

públicas do Requerido, a fim de assegurar custeio do tratamento. 

Primeiramente, destaco que o requerido, Município de Cuiabá, havia 

apresentado manifestação informando que o procedimento cirúrgico 

pleiteado estava devidamente autorizado, com se vê no ofício ID n° 

11390416. Entretanto, a parte requerente ao tentar dar continuidade ao 

seu tratamento de saúde com a realização do procedimento cirúrgico 

denominado “Cirurgia Ortopédica de Artoplastia de Quadril, Não Cimentada, 

Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato cerâmica 

-cerâmica”, teve negado a realização de tal procedimento. Ora, entendo 

que não pode o Ente Público prestar informações nos autos afirmando 

estar o procedimento cirúrgico autorizado e quando da efetivação do 

mesmo negar o prosseguimento do tratamento pleiteado. Desta feita 

determino pela última vez a intimação pessoal do Senhor Secretário 

Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, bem como 

do Secretario Municipal de Saúde ou quem estiver respondendo pelo 

cargo, para que, imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da decisão, sob pena de responsabilidade funcional, além de 

multa por litigância de má-fé. O cumprimento da decisão deverá ser 

provado mediante a instrução de documentos, no prazo improrrogável de 

03 (três) dias, sob pena de bloqueio no valor de R$ 74.330,00 (setenta e 

quatro mil, trezentos e trinta reais). Intime-se também a PGE e a PGM. 

Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação 

do que couber. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive por 

OFICIAL PLANTONISTA, servindo a presente decisão como mandado. 

Cuiabá/MT, 09 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034369-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DOMINGOS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO N°: 

1034369-04.2017.8.11.0041 (PJE 3). Vistos, etc. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a ser intimado o impetrado 

para que cumpra a decisão que determinou a realização do procedimento 

cirúrgico denominado “Cirurgia Ortopédica de Artoplastia de Quadril, Não 

Cimentada, Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato 

cerâmica -cerâmica” , sob pena de bloqueio dos valores das contas 

públicas do Requerido, a fim de assegurar custeio do tratamento. 

Primeiramente, destaco que o requerido, Município de Cuiabá, havia 
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apresentado manifestação informando que o procedimento cirúrgico 

pleiteado estava devidamente autorizado, com se vê no ofício ID n° 

11390416. Entretanto, a parte requerente ao tentar dar continuidade ao 

seu tratamento de saúde com a realização do procedimento cirúrgico 

denominado “Cirurgia Ortopédica de Artoplastia de Quadril, Não Cimentada, 

Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato cerâmica 

-cerâmica”, teve negado a realização de tal procedimento. Ora, entendo 

que não pode o Ente Público prestar informações nos autos afirmando 

estar o procedimento cirúrgico autorizado e quando da efetivação do 

mesmo negar o prosseguimento do tratamento pleiteado. Desta feita 

determino pela última vez a intimação pessoal do Senhor Secretário 

Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, bem como 

do Secretario Municipal de Saúde ou quem estiver respondendo pelo 

cargo, para que, imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da decisão, sob pena de responsabilidade funcional, além de 

multa por litigância de má-fé. O cumprimento da decisão deverá ser 

provado mediante a instrução de documentos, no prazo improrrogável de 

03 (três) dias, sob pena de bloqueio no valor de R$ 74.330,00 (setenta e 

quatro mil, trezentos e trinta reais). Intime-se também a PGE e a PGM. 

Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação 

do que couber. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive por 

OFICIAL PLANTONISTA, servindo a presente decisão como mandado. 

Cuiabá/MT, 09 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034482-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVA CARVALHO FRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CARVALHO NETO OAB - GO5409 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1034482-55.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória c/c 

Cobrança com pedido de tutela provisória de urgência proposta por IVA 

CARVALHO FRAGA em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MTPREV, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que seja determinado ao Requerido que 

conceda o benefício de pensão por morte à Requerente. Aduz, em 

síntese, que foi casada com o senhor Eduardo Fraga de Resende, tabelião 

aposentado, falecido no dia 21.02.2017, cujos proventos consistiam em R$ 

13.505,49 (treze mil quinhentos e cinco reais e quarenta e nove 

centavos), sendo que, após o seu falecimento, requereu em 13.03.2017 

junto à sede do Requerido a concessão do benefício de pensão por morte 

(Processo nº 123222/2017/MTPREV), pleito este que restou indeferido em 

23.05.2017. Assevera que seu falecido esposo se aposentou pelo antigo 

IPEMAR, no cargo de Tabelião, pelo Regime Previdenciário Especial dos 

Dobristas e Cartorários – RPEDC, sendo que o benefício originário foi 

concedido em 13.03.1987, com proventos integrais, tendo tido o de cujus 

obtido isenção de Imposto de Renda em razão de ser portador da doença 

de Alzheimer e de neoplasia maligna de bexiga. Pontua que o 

indeferimento do pedido em tela ocasionou em diminuição significativa da 

qualidade de vida da idosa, a qual percebe pouco mais de 2 (dois) 

salários-mínimos mensais de aposentadoria, sendo urgente a alteração da 

decisão administrativa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Inicialmente, a presente ação fora proposta perante uma 

das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, sendo posteriormente declinada 

a competência à uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta 

mesma Comarca. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. No mais, para a concessão da tutela provisória de urgência se 

faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Conforme relatado, a presente demanda fora proposta com 

o escopo de obter uma decisão para que seja determinado ao Requerido 

que conceda o benefício de pensão por morte à Requerente. Pois bem. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada 

aos autos, notadamente os documentos de ID nº 10669301 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência 

da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de 

forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo 

Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público. De mais a mais, o 

Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o assunto ao julgar o 

Recurso Extraordinário nº 559.583/MT, onde concluiu que “não se aplica o 

regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos 

serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos”, razão 

pela qual, nesta quadra processual, não verifico a evidência da 

probabilidade do direito da Autora. Vejamos a ementa do referido aresto: 

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Não se aplica o regime 

previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos 

serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. ADI 

2.791. 3. Eficácia retroativa. ADI-ED 2.791. Ressalva do entendimento 

vencido do relator. 4 Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(STF-RE: 559583 MT, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 

11/12/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-022 DIVULG 31-01-2013 PUBLIC 01-02-2013) – Destacamos. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja a evidência da probabilidade do 

direito, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada. Citem-se pessoalmente o Requerido para, querendo, apresentar 

a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com 

a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro 

vistas ao Ministério Público, para que se manifeste no prazo de 15 dias e, 

por fim, voltem-me conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000213-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA. PROCESSO N°: 1000213-53.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a ser intimado o requerido para 

que cumpra a decisão que determinou a realização do procedimento 

cirúrgico denominado “Cirurgia Bariátrica”, sob pena de bloqueio dos 

valores das contas públicas, a fim de assegurar custeio do tratamento. 

Pois bem. Primeiramente, determino a intimação pessoal do Senhor 

Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, 

para que, imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da decisão. O cumprimento da decisão deverá ser provado 

mediante a instrução de documentos, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias a contar da intimação. Intime-se também a PGE. Após, 

decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio. Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA. Cuiabá/MT, 30 de 

Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002689-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICO LTDA - 

EPP (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1002689-64.2018.8.11.0041 

Impetrante: Comércio de Materiais e Instrumentos Odontológicos Ltda. Epp. 

(Com implantes) Impetrado: Superintendente de Fiscalização da Secretaria 

de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso Vistos etc. Comércio de 

Materiais e Instrumentos Odontológicos Ltda. Epp. (Com implantes), propôs 

o presente Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar em desfavor do 

Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso. Em seguida, conforme id nº. 11662186, informou 

a distribuição equivocada e postulou a desistência da presente ação e a 

extinção do feito, sendo desnecessária a manifestação da parte requerida 

quanto ao referido pleito posto que ainda não foi citada e tão pouco 

recebida a inicial. Assim, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins 

do art. 200, § único, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para que surta seus 

jurídicos e efeitos legais e, conseqüentemente declaro extinto o processo 

sem resolver o mérito. Deixo de condenar no pagamento de honorários 

advocatícios ante a inexistência de litigiosidade. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. P.R.I. e cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018. Adair Julieta 

da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020061-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANCHO DAS AGUAS SANTA MARIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS n. 001/2015-Gab., 

impulsiono o presente feito para intimação da autora para, no prazo de15 

(quinze) dias, impugnar a contestação ID 11324894. Cuiabá-MT., 9/2/2018 

Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025459-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. LANDIM REPRESENTACOES DE CALCADOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1025459-85.2017.8.11.0041 Vistos, 

etc. 1. Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 10380064, 

devendo-se o Sr. Gestor Judiciário retificar o valor da causa conforme 

indicado no referido petitório. 2. Trata-se de Ação Anulatória de Débito 

Fiscal, ajuizada por S. Landim Representações de Calçados Ltda. – ME. 

em face do Estado de Mato Grosso. 2. É de ressaltar que nas ações de 

conhecimento, processada pelo rito comum é possível a antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência pretendida no pedido inicial, na forma 

preconizada no art. 300, do CPC. 3. Desta forma, remeto a apreciação da 

antecipação de tutela para momento posterior a manifestação da parte 

contrária. 4. Cite-se e intime-se a parte requerida para, se manifestar 

sobre o pedido da tutela de urgência, no prazo de 10(dez) dias. 5. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 42563 Nr: 4730-27.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSMeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPE-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER PITTA ZANETTE - 

OAB:8338/PR, GESINO DE SOUZA - OAB:7476/PR, SEBASTIAO SERRA 

ZANETTE - OAB:8339/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Costa Santos 

Borralho (PROC ESTADO) - OAB:3.607-MT, PAULO CESAR DE 

CARVALHO GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - 

OAB:16804-A

 Proc. nº 4730-27.1995.811.0041 - Código 42563

Embargos à execução em fase de cumprimento de sentença

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se 

de cumprimento de sentença.

Nos moldes do art. 838, 840 II e 845 §1º, todos do CPC, determino que 

lavre-se o Termo da Penhora dos bens imóvel discriminados às fls. 

265-280.

Acerca da formalização da penhora intimem-se os Executados na pessoa 

do advogado constituído (art. 841, §§1º e 2º, do CPC), bem como o 

cônjuge se casado for (art. 842, do CPC).

O Credor providencie a averbação da aludida penhora junto ao respectivo 

cartório de registro de imóveis (art. 844, do CPC).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Expedindo-se o necessário.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26756 Nr: 1240-67.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Rosendo da Silva - 

OAB:6944

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

bem como julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas, nos termos 

do art. 18, da Lei 7.347/85.Com o trânsito em julgado e observadas as 

formal idades legais,  arquivem-se.Publ ique-se.  Regis t re-se . 

Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 22 de maio de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32084 Nr: 3343-13.2016.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:MT-5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte embargante, para impulsionar o 

feito, no prazo de cinco dias, coforme determinação de fls. 84, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24861 Nr: 1240-04.2014.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Amado Felício
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H.Cubitza - 

OAB:10742, RODRIGO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 10.410, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:OAB/MT 12.963

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

EXECUTADO: ROBERTO AMADO FELÍCIO

Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fls. 78/80), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e 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.

Desde já autorizo o levantamento das penhoras realizadas às fls. 54/56 e 

71/73, bem assim a expedição de alvará judicial do valor a ser vinculado a 

presente execução fiscal (fl. 56) em conta corrente a ser indicada pela 

parte executada.

P.R.I.C.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30174 Nr: 1739-17.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, SERLENE SOUZA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MENDES FRANÇA - 

OAB:14.301/GO

 Vistos.

Considerando a notícia de que os executados quitaram o débito 

exequendo (fl. 41), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Levante-se eventual penhora.

Condeno a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e 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.

Cuiabá, 2 de maio de 2017.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30174 Nr: 1739-17.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, SERLENE SOUZA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MENDES FRANÇA - 

OAB:14.301/GO

 Vistos.

1. Cite-se as executadas para pagarem o débito no prazo de 5 (cinco) 

dias (artigo 8º, da Lei n. 6.830/80), ou garantirem a execução nomeando 

bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.

2. Caso não paguem a dívida, nem nomeiem bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo desde logo à avaliação, cujo valor deverá constar do auto de 

penhora.

3. Garantido o Juízo, as executadas poderão no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigo 16 da mesma Lei), oferecer embargos.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 30 de setembro de 2016.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33955 Nr: 1253-95.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID MENACHO HENRIQUE, MARCO 

ANTONIO DIONISIO, MARINA CELIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, WAGNER 

MIRANDA DE CASTRO, MARCO ANTONIO ALBERTINI, JAIME VAZ BRAGA 

JUNIOR, NILSON LERIS REIS SOUTO, MAURO FERREIRA DA SILVA DAVID, 

DIEGO RODRIGUES, START CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, MAURO 

FERREIRA DA SILVA DAVID, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, Armando Silva 

Araújo, Anderson Luiz Bernardinelli, CARLOS SULEI BENEDITO CORREA, 

PEIXARIA BEIRA RIO, SIRLENE PEREIRA DA SILVA, SUPERFORT 

INDUSTRIA DE BARCOS LTDA, PEDREIRA CUIABA LTDA, ASSOCIAÇÃO 

DO BRASIL, CENTRO UNIVERSITÁRIO CÂNDIDO RONDON - UNIRONDON, 

SUCESSORES E DEMAIS OCUPANTE - NÃO IDENTIFICADOS, CARISMA 

INVESTIMENTOS E PARTICIPÇOES S/A, PAULO NICODEMOS 

GASDPAROTO, PAULO GUSTAVO GASPAROTO, GEANINE 

GASPARETTO, ROSIDELMA DA SILVA BELEM VILELA, CIVELETRO 

ENGENHARIA LTDA, GIANCARLO CAMILLO, ASSOCIAÇÃO DOS 

SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE TRASPORTES - ASSINFRA, 

BENEDITO MORAIS DA SILVA, DAIR SESSAURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTRO DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Leão Menezes - 

OAB:23229/O, Jussianney Vieira Vasconcelos - OAB:11.287

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEIVID MENACHO HENRIQUE, Cpf: 

33045773869, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

MARCO ANTONIO DIONISIO, Cpf: 03980667871, brasileiro(a), Telefone 

99982-6547, atualmente em local incerto e não sabido MARINA CELIA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS, Cpf: 06588383851, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido WAGNER MIRANDA DE CASTRO, Cpf: 

92772650197, brasileiro(a), Telefone 999892200, atualmente em local 

incerto e não sabido MARCO ANTONIO ALBERTINI, Cpf: 16484428115, 

brasileiro(a), Telefone 999817634, atualmente em local incerto e não 

sabido JAIME VAZ BRAGA JUNIOR, Cpf: 03146796180, brasileiro(a), 

Telefone 99984-7979, atualmente em local incerto e não sabido NILSON 

LERIS REIS SOUTO, brasileiro(a), Telefone 99237-1056, atualmente em 

local incerto e não sabido MAURO FERREIRA DA SILVA DAVID, Cpf: 

03146796180, brasileiro(a), Telefone 99982-1765, atualmente em local 

incerto e não sabido DIEGO RODRIGUES, Cpf: 73513610106, brasileiro(a), 

Telefone 99992-0418, atualmente em local incerto e não sabido START 

CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, CNPJ: 23381595000178, atualmente 

em local incerto e não sabido MAURO FERREIRA DA SILVA DAVID, Cpf: 

53762495149, brasileiro(a), Telefone 99928-1765, atualmente em local 

incerto e não sabido CARLOS SULEI BENEDITO CORREA, brasileiro(a), 

Telefone 36230111, atualmente em local incerto e não sabido ANDERSON 

LUIZ BERNARDINELLI, Cpf: 13789724149, Rg: 025307, brasileiro(a), 

solteiro(a), comerciante, Telefone 3624-5307, atualmente em local incerto 

e não sabido PEIXARIA BEIRA RIO, atualmente em local incerto e não 

sabido SIRLENE PEREIRA DA SILVA, Cpf: 90038142104, brasileiro(a), 

Telefone 36348688, atualmente em local incerto e não sabido SUPERFORT 

INDUSTRIA DE BARCOS LTDA, CNPJ: 04845577000155, atualmente em 

local incerto e não sabido PEDREIRA CUIABA LTDA, atualmente em local 

incerto e não sabido ASSOCIAÇÃO DO BRASIL, CNPJ: 76559830000115, 

atualmente em local incerto e não sabido CENTRO UNIVERSITÁRIO 

CÂNDIDO RONDON - UNIRONDON, CNPJ: 24771792000166, atualmente em 

local incerto e não sabido SUCESSORES E DEMAIS OCUPANTE - NÃO 

IDENTIFICADOS, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPÇOES S/A, CNPJ: 07701775000133, 

atualmente em local incerto e não sabido PAULO NICODEMOS 

GASDPAROTO, Cpf: 00571199968, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido PAULO GUSTAVO GASPAROTO, Cpf: 77779193187, 
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brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido GEANINE 

GASPARETTO, Cpf: 70879001100, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido ARMANDO SILVA ARAÚJO, Cpf: 20341709972, Rg: 

991.943, brasileiro(a), casado(a), empresário, atualmente em local incerto 

e não sabido ROSIDELMA DA SILVA BELEM VILELA, Cpf: 85940534104, 

brasileiro(a), Telefone 3623 6679, atualmente em local incerto e não sabido 

CIVELETRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 03464849000104, atualmente em 

local incerto e não sabido GIANCARLO CAMILLO, Cpf: 96063211853, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ASSOCIAÇÃO DOS 

SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE TRASPORTES - ASSINFRA, 

CNPJ: 03938644000113, atualmente em local incerto e não sabido 

BENEDITO MORAIS DA SILVA, Cpf: 16017897187, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido DAIR SESSAURE, Cpf: 

23056231191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: APURAR INVASÃO E DEGRADAÇÃO DE ESPAÇOS 

AMBIENTALMENTE PROTEGIDOS, COM A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS, 

PARA FINS COMERCIAIS, NA MAIORIA, NOS LIMITES DA AV. BEIRA RIO, 

NESTA COMARCA, SEM OBSERVANCIA DAS NORMATIVAS MUNICIPAIS.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando a petição retro, 

dê-se vista ao MP para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

cumpra-se a decisão de fl. 536.

Observações: CITAÇÃO PARA OS DEMIAS OCUPANTES DA ÁREA DE 

PREERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO CUIABÁ, E PARA 

COMPARECIMENTO Á AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 24/04/2018, 

ÁS 09:00 HORAS.

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, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018

Renata Maura P, S, Paim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 32874 Nr: 532-46.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIR ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ezir Alves de Almeida - 

OAB:13280OAB-MT

 Vistos.

1. Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 5 (cinco) dias 

(artigo 8º, da Lei n. 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à 

penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.

2. Caso não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo desde logo à avaliação, cujo valor deverá constar do auto de 

penhora.

3. Garantido o Juízo, o executado poderá no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigo 16 da mesma Lei), oferecer embargos.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 6 de março de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27305 Nr: 1563-72.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto César Leon 

Bordest - OAB:9531/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pela parte executada, requerendo a 

suspensão da execução fiscal até a decisão final do Recurso Especial n. 

96540/2016 interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 

135276/2015 – Classe: CNJ-202, visando dirimir quais as hipóteses que 

interrompem a suspensão da prescrição no caso de inscrição de dívida 

ativa da fazenda pública (fls. 249/263).

Inicialmente, sobreleva ressaltar que a Lei de Execução Fiscal não faz 

qualquer distinção entre a dívida ativa tributária e a não-tributária quanto à 

forma de sua cobrança. Confira-se:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 

tributária e não-tributária na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as 

alterações posteriores, que estatui normas de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal.”

Nessa perspectiva, tratando-se de medida destinada à suspensão da 

exigibilidade de débito com a Fazenda Pública, aplicam-se, por analogia, as 

regras do art. 151, do Código Tributário Nacional, in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 

espécies de ação judicial;

 VI – o parcelamento”. (sem destaque no original).

Assim, a suspensão da execução fiscal se dá nas hipóteses relacionadas 

no artigo supracitado.

Contudo, o artigo 1.037, do CPC/2015, determina que, após selecionado o 

recurso como repetitivo, o ministro relator do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) ou do Supremo Tribunal Federal (STF) proferirá decisão de afetação 

em que “I - identificará com precisão a questão a ser submetida a 

julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão e tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos 

presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos 

tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da 

controvérsia”. [sem destaque no original]

In casu, a executada não trouxe aos autos a comprovação de que exista 

determinação do Superior Tribunal de Justiça para o sobrestamento do 

processo, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão da execução 

fiscal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27305 Nr: 1563-72.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto César Leon 

Bordest - OAB:9531/MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Intimem-se as partes.Decorrido o prazo para interposição 

de recurso voluntário, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33433 Nr: 904-92.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tertuliano Pereira Lopes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Cristina Mangoni de 

Oliveira Lelis(PROCURADORA FISCAL DO MUNICIPIO) - OAB:3942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .
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Considerando que na presente data proferi sentença nos autos da Ação 

Anulatória n. 903-10.2017.811.0082 (Cód. 33.432), julgando procedente a 

pretensão para ver anulado o Processo Administrativo n. 449037-1/2008, 

por conseguinte, a CDA n. 250295, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, c/c art. 924, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

Promova-se o levantamento de eventuais penhoras realizadas.

P.R.I.C.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33432 Nr: 903-10.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tertuliano Pereira Lopes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO SOUTO- 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, 

DECLARO nulo o Processo Administrativo n. 449037-1/2008 que tramitou 

perante a administração pública do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), por 

conseguinte, nula a CDA n. 250295, objeto da Ação de Execução Fiscal n. 

903-10.2017.811.0082 (Cód. 33.432).Com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito.CONDENO o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo no valor de R$958,32 (novecentos e cinquenta 

e oito reais e trinta e dois centavos), nos termos do §§2º e 3º, inciso I, e 

19, todos do art. 85, do Código de Processo Civil.Sem custas, nos termos 

do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.Deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido 

tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos 

termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.Por fim, 

junte-se cópia da presente sentença nos autos da Ação de Execução 

Fiscal n. 903-10.2017.811.0082 (Cód. 33.432).P.R.I.C.Cuiabá, 08 de 

fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36562 Nr: 3079-59.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi José Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETH MACEDO SILVA - 

OAB:6912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a suspensão da exigibilidade das multas decorrentes dos 

Autos de Infração números 123.928/2010 – Processo Administrativo n. 

94165/2010 – e 123.930/2010 – Processo Administrativo n. 94258/2010 –, 

ambos lavrados em 09-2-2010, bem assim a baixa de eventuais protestos 

realizados em decorrência de seus eventuais inadimplementos, até o 

julgamento de mérito ou contraordem judicial.Cite-se o ESTADO DE MATO 

GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. 

Atente-se que a citação deverá ser efetivada por mandado (art. 222, “c”, 

do CPC).Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em 

razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do CPC-2015.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.Rodrigo 

Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32095 Nr: 3354-42.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto César Leon 

Bordest - OAB:9531/MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Intimem-se as partes.Decorrido o prazo para interposição 

de recurso voluntário, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido formulado pelo exequente.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32091 Nr: 3350-05.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto César Leon 

Bordest - OAB:9531/MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Intimem-se as partes.Decorrido o prazo para interposição 

de recurso voluntário, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido formulado pelo exequente.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32010 Nr: 3286-92.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto César Leon 

Bordest - OAB:9531/MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Intimem-se as partes.Decorrido o prazo para interposição 

de recurso voluntário, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido formulado pelo exequente.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32423 Nr: 190-35.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto César Leon 

Bordest - OAB:9531/MT

 Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por MAJORI 

IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA, qualificada nos autos, em face do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), objetivando a extinção da execução, 

alegando a ocorrência da prescrição entre a constituição definitiva do 

crédito e o despacho que ordenou sua citação.

 Requereu, ainda, a suspensão da execução fiscal até a decisão final do 

Recurso Especial n. 96540/2016, interposto nos autos do Agravo de 

Instrumento n. 135276/2015 – Classe: CNJ-202, visando dirimir quais as 

hipóteses que interrompem a suspensão da prescrição no caso de 

inscrição de dívida ativa da fazenda pública.

Apresentou documentos às fls. 25/35.

Em contrapartida, o exequente sustentou a não ocorrência da alegada 

prescrição, considerando que a constituição definitiva do crédito se dá 

com o término do processo administrativo, consoante dispõe a Súmula 467 

do STJ, bem como da impossibilidade de suspensão do executivo fiscal em 

razão da ausência de efeito suspensivo do recurso especial interposto e 

da inexistência de garantia do juízo no presente caso (fls. 36/53).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 163 de 337



Juntou documentos às fls. 54/85.

É o relatório. Decido.

Como se sabe, a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada 

a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de 

exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de 

Embargos. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em análise.

 A título de exemplo, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – REJEITADA - 

ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO 

PELO JULGADOR – CONEXÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA -JULGAMENTO 

EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 

CONEXÃO – EXISTÊNCIA – PROCESSOS QUE BUSCAM O RECEBIMENTO 

DE DIFERENÇA DA REMUNERAÇÃO DA MESMA CADERNETA DE 

POUPANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção 

de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois 

requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, sendo eles: 1) A 

possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida; e 2) é 

indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de 

dilação probatória [...]. (Ap 53293/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)”. (sem destaque no original).

No caso, a executada sustentou a ocorrência da prescrição entre a 

constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a sua citação.

De início, no que concerne a prazos prescricionais, entendo que é o caso 

de se aplicar o disposto no Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o 

qual regula a prescrição quinquenal para “todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza” (art. 1º), inclusive as de cunho ambiental.

Sabe-se que a constituição do crédito de natureza não tributário, 

proveniente de infração ambiental, se dá com o encerramento do 

processo administrativo, constituindo este o marco inicial para a contagem 

do prazo prescricional para a sua cobrança. Nesse sentido:

“MULTA AMBIENTAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. Ocorrência. Prazo 

prescricional quinquenal. Aplicação do Decreto Federal nº 20.910 /32. 

Inaplicabilidade dos dispositivos do CTN nos casos de débitos de natureza 

não-tributária. Decurso de lapso superior a cinco anos entre a constituição 

definitiva do crédito, que se dá com o encerramento do processo 

administrativo, e a data do despacho que ordena a citação. Súmula nº 467 

do C. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - Apelação / 

Reexame Necessár io :  REEX 90009950320098260014  SP 

9000995-03.2009.8.26.0014, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. 

Vera Angrisani, julgamento em 23 de Maio de 2013). [sem destaque no 

original]

Em arremate, preleciona a Súmula n. 467, do STJ: “Prescreve em cinco 

anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da 

Administração Pública de promover a execução da multa por infração 

ambiental”.

 Importante registrar, ainda, a suspensão do prazo prescricional para a 

cobrança do crédito por 180 (cento e oitenta) dias em decorrência de sua 

inscrição em dívida ativa, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta 

ocorrer antes, conforme preleciona o art. 2º, §3º, da Lei n. 6.830/1980. O 

Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. SUSPENSÃO DO 

LUSTRO PRESCRICIONAL POR CENTO E OITENTA (180) DIAS. 

PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. ‘Nas execuções fiscais de créditos não 

tributários, aplicam-se as causas suspensivas e interruptivas da 

prescrição preconizadas na Lei 6.830/80’ (EREsp 981.480/SP, 1ª Seção, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2009). 2. No caso concreto, em 

se tratando de dívida não tributária, aplica-se a hipótese de suspensão da 

prescrição prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/80. 3. Agravo regimental 

não provido.” (STJ. AgRg no REsp n.1386522/RJ. Segunda Turma. Relator 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 05.11.2013).

Considerando essas premissas, não vislumbro, no caso, a ocorrência da 

alegada prescrição, notadamente porque entre a data da constituição 

definitiva do crédito, ocorrida com a homologação da multa imposta – 24 de 

julho de 2015 (fl. 78) – e a data do despacho que ordenou a citação da 

executada, marco interruptivo da prescrição na presente ação executória 

(art. 8º, §2º, da Lei n. 6.830/80) – 30 de janeiro de 2017 (fl. 06) –, não 

transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto 

Federal n. 20.910/1932, sem prejuízo da suspensão prevista no art. 2º, 

§3º, da Lei n. 6.830/1980.

 Quanto ao pedido de suspensão da execução fiscal até a decisão final do 

Recurso Especial n. 96540/2016, interposto nos autos do Agravo de 

Instrumento n. 135276/2015, infere-se dos autos que a executada não 

trouxe a comprovação de que exista determinação do Superior Tribunal de 

Justiça para o sobrestamento de todos os processos pendentes de 

julgamento com fundamento em idêntica questão de direito, consoante 

previsão permissiva do art. 1.036, §1º, do CPC/2015, razão pela qual 

indefiro o pedido de suspensão do presente executivo fiscal.

 Importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da 

presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo 

são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente 

administrativo assim foi feito em conformidade com o direito).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o 

infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando 

ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa 

destinada à proteção ambiental.

Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.

Intimem-se as partes.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, voltem-me os 

autos conclusos para análise do pedido formulado pelo exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32097 Nr: 3356-12.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto César Leon 

Bordest - OAB:9531/MT, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON 

BORDEST - OAB:6107/MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Intimem-se as partes.Decorrido o prazo para interposição 

de recurso voluntário, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido formulado pelo exequente.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33531 Nr: 958-58.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:22246/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte embargante, da decisão de fls. 

16, que determinou a intimação da parte embargante, pessoalmente, para 

garantir o juízo, no prazo de dez dias, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015. A garantia do juízo deverá ser 

realizada nos autos da ação de execução fiscal em apenso (código 

30908).

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 384029 Nr: 25989-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE BETTCURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a penitente foi 

inserida no Programa de Monitoramento Eletrônico na data de 12 (fls. 598).

Extrai-se ainda que o penitente compareceu regularmente em Juízo 

mensalmente, conforme se vê do histórico de andamentos da presente 

execução, bem como, em análise às violações perpetradas no 

monitoramento eletrônico do último mês, a recuperanda apresenta 

violações de natureza leve.

Inobstante, verifica-se que, a par do escorreito cumprimento das 

condições acima, supostamente se envolveu em novo crime, sendo 

inclusive recolhida novamente ao cárcere entre os dias 01/06/2017 a 

24/06/2017, evidenciando seu descompromisso no cumprimento da 

totalidade dass condições impostas ao regime mais brando.

 A questão, portanto, enseja a aplicação do princípio da proporcionalidade, 

já que o descumprimento de condições impostas ao regime semiaberto 

clama a regressão definitiva e o imediato retorno a estabelecimento 

prisional, porém, nova inserção no sistema penitenciário seria condenar a 

penitente à degradante condição vivenciada nas unidades, maximizada 

pela superlotação dos presídios da Capital.

Assim, com vistas à manutenção da penitente no ambiente social, bem 

como reconhecer o cumprimento das demais condições, porém, não 

escusar do descumprimento praticado, ao invés de regredir o regime, hei 

por bem considerar a falta grave praticada e, de consequencia, promover 

a modificação da data base para a concessão de novos benefícios.

Assim o é em face de que o suposto envolvimento em novo crime, apesar 

de restar constatado, cede em face do comparecimento mensal em Juízo e 

a regularidade no cumprimento das condições impostas ao monitoramento 

eletrônico.

Desse modo, acolho as justificativas apresentadas para aquiescer o 

pedido do Ministério Publico de fls. 806, a fim de manter a recuperanda no 

regime semiaberto, mantendo as condições descritas no termo acostado 

aos autos, porém, devendo a data base para a concessão de novos 

benefícios ser fixada em 28.06.2017.

Elaborado novo memorial de pena, verifica-se que o requisito objetivo será 

adimplido em 14.03.2018.

Por derradeiro, em face da manifestação ministerial de fls. 806 e 817, 

declaro remidos 20 (vinte) dias da pena imposta à penitente.

Dê-se vistas à defesa.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 389727 Nr: 9460-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIOVANIS DOMINGOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR MACIEL DE 

SANTANA - OAB:18221

 Vistos etc.

Para nortear a presente execução, confeccione-se o cálculo de liquidação 

de pena e, após, abra-se vista dos autos às partes.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 86167 Nr: 6724-04.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMILIAN ALEX DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Intime-se o advogado para que se manifeste a partir de cálculo de fls. 230

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 369352 Nr: 9684-49.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BERNARDO FERREIRA

 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): Wagner Bernardo Ferreira Filiação: Jose Bernardo 

Ferreira e Caraci Francisca Ferreira, data de nascimento: 15/09/1978, 

brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, solteiro(a), pedreiro, Endereço: 

Rodovia Palmiro Paes de Barros, 03, Qd 08, Cond. Morro de Santo Antonio, 

Bairro: Parque Geórgia, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, Caput, do 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 471723 Nr: 11588-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN BARROS LEITE, JAKSON JESUS 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/O

 Verifica-se que há armas e munições apreendidas nos autos em apenso 

Código 471837 e que não foram reclamadas e destinadas. 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 às fls. 90/96 do apenso, 

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. 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. 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 
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mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se a conclusão deles 

tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 379652 Nr: 21334-93.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN PROENÇA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 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 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. 155/157, 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, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que no prazo legal 

apresente os memoriais em face do acusado. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de 

fevereiro de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373533 Nr: 14610-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO AILTON DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINO AILTON DA SILVA FILHO, Cpf: 

03423293160, Rg: 1886178-4, Filiação: Marinilce Maia da Silva e Marino 

Ailton da Silva, data de nascimento: 28/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar administrativo, Telefone 65-3649-3684. 

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.: 415222 Nr: 20272-81.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISA ANDRE DA SILVA, MATEUS RORIGUES 

DE PAULA, WENDER DE SOUZA, WANDERSON CAIQUE PEREIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - OAB:5344/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 CÓDIGO: 415222

 Vistos.

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 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. 125/131, 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, cumpra-se a decisão de fls. 403.

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.: 456149 Nr: 33443-71.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA, 

WESNEY MIGUEL TORRES CUBA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TÚLIO FERNANDES 

MELO - OAB:16.291

 CÓDIGO: 456149Vistos.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 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. 

127/135, 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 
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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 23.10.2018 às 16 horas.Cumpra-se.Cuiabá, 08 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.: 507562 Nr: 386-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK DIVINO SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHAZZES MORAIS DELGADO - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 386-91.2018.811.0042 (CÓDIGO: 507562) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: FRANK DIVINO SIQUEIRA DA SILVA 

Vistos etc. Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex. Cite-se o acusado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação. Colacione no mandado a 

advertência de que o denunciado, em sua resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, CPP). Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o 

Oficial de Justiça observar o que determina o item 7.5.1.4 da CNGC, 

indagando o acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que 

lhe seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, caso em que o Oficial de Justiça deverá mencionar as razões 

pelas quais o denunciado não tem a intenção de contratar defensor, 

consoante item 7.5.1.5 da CNGC. Certificada a necessidade de nomeação 

de defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta 

Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com 

fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar resposta. CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser 

juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. Por fim, junte-se aos autos 

cópia das informações prestadas nos autos do HC n. 

1000697-94.2018.811.0000. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 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.: 372176 Nr: 12940-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDISMO DA CUNHA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLY FORTUNATO - 

OAB:21705 -B

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, em face dos advogados de defesa do 

réu não terem sido intimados para audiência.

II – Permaneçam os autos em gabinete para designar uma nova audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 142875 Nr: 10056-71.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BENEDITO VIANA, EDVALDO 

DURAES FERREIRA, FERNANDO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863

 Em não sendo encontrado registros do proprietário da arma de fogo e, 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.Expeça-se o 

necessário.Em razão da certidão de fl. 220, intime-se novamente o 

defensor do réu Márcio Benedito Viana para que, em 05 dias, 

manifeste-se nos autos, adotando as providências de seu mister, ou, em 

igual prazo, apresente renúncia ao mandato, sob pena de se configurar 

abandono de causa, o que, além de constitui infração disciplinar, rende 

ensejo à imposição de multa de 10 a 100 salários mínimos (art. 34, inciso 

XI, do EOAB e 265 do CPP).Cumpra-se.Cuiabá, 08 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.: 16687 Nr: 1699-20.2000.811.0042

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON OLIVEIRA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE ASSIS - OAB:DEF. 

PUBLICO

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado EDSON 

OLIVEIRA RIBAS ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, art. 109, inciso V, 

ambos do Código Penal, bem como no artigo 61 do Código de Processo 

Penal.3. Deliberações.Verifico que não há nos autos objetos a serem 

destinados. P. R. I.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.Cuiabá, 05 

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.: 440916 Nr: 17499-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2.863

 Vistos etc.

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 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 nos autos, 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.
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Em não sendo encontrado registros do proprietário da arma de fogo e, 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.

Expeça-se o necessário.

No mais, aguarde-se a data de audiência.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 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.: 495687 Nr: 34930-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEY SOUSA BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY ANDRADE 

CUEBAS - OAB/MT 5211 - OAB:5211

 Vistos etc.

Verifica-se que o acusado foi citado e apresentou Resposta à Acusação, 

todavia, a leitura dos autos nessa fase inicial não trazem elementos que 

me permitam absolver sumariamente o réu (art. 397 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 - 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.: 468702 Nr: 8623-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FELIPE BEZERRA DA SILVA, 

WALMIR FERNANDO DA SILVA, WESLEY SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 Vistos etc.

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 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 nos autos, 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 e, 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.

Expeça-se o necessário.

No mais, aguarde-se a nova elaboração de pauta.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 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.: 482407 Nr: 22194-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FIRMINO DA SILVA, EDINALDO 

LAURO CHAVES GUIMARÃES, ARYADNE FERREIRA DAVINO, INARA 

KARINE FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 Vistos etc.

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 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 nos autos, 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 e, 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.

Expeça-se o necessário.

No mais, aguarde-se a nova elaboração de pauta.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 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.: 494555 Nr: 33836-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:

 CARTA PRECATÓRIA Nº 33836-59.2017.811.0042 (Código: 494555)

AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS.

 Vistos.

Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 

09.02.2018 às 14h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Após, encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo deprecante para 

ciência da audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se

 Cuiabá - MT, 30 de novembro de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 377799 Nr: 19311-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA CRISTINA CARVALHO, ANDERSON 

CARDOSO, VANESSA DE LIMA, DIEGO FARIAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos etc.

Considerando as manifestações de fls. 169 e 173, bem como o decurso 

de prazo para as demais defesas se manifestarem (fl. 178), 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 e, 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.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 08 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.: 423550 Nr: 29276-45.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN FEGURI - OAB:

 AUTOS CÓDIGO Nº 423550

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 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, 09 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.: 493109 Nr: 32438-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO TORTORO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA Nº 32438-77.2017.811.0042 (Código: 493109)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: RENATO TORTORO CAMPOS

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fl. 69.

Cite-se o réu RENATO TORTORO CAMPOS por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, o réu poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse 

à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo o réu, certifique-se e abram-se 

novas vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 09 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.: 441034 Nr: 17620-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Vistos etc.

Os autos retornaram conclusos, pois constam às fls. 137/147 a 
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apreensão e encaminhamento de armas e munições, os quais não foram 

destinados.

Primeiramente, em relação à arma revólver marca Taurus, calibre 38, 

numeração de série DE84344, decreto o perdimento, pois não houve 

qualquer manifestação de possível interessado.

Contudo, verifica-se que a pistola da marca Taurus, calibre 40, numeração 

de série SZG58086, contém a inscrição SEJUSP/PJC/MTSZG58086, sendo 

assim, intimem-se a SEJUSP/MT para que compareça neste juízo o seu 

representante legal, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de realizar a 

restituição do referido armamento.

Constata-se ainda, que há informações nos autos de que a arma revólver 

marca Taurus, calibre 38, numeração de série EN78939, é de propriedade 

da Empresa Horse Vigilância e Segurança, desta forma, portanto 

determino que intime-se a referida empresa na pessoa de seu 

representante legal, para que compareça neste juízo no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de restituir tal armamento, sob pena de perdimento.

Por fim, extrapolado os prazos e de acordo com o disposto no item 7.20.22 

que assim dispõe: “Não será exigido o edital mencionado no inciso I do item 

7.20.20 da CNGC, tanto nos processos em andamento quanto nos 

processos findos, desde que decorridos mais de 06 (seis) meses da 

apreensão do bem sem manifestação de possíveis interessados.”, 

determino as seguintes providências:

I- 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.

II- 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.

III- Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415506 Nr: 20566-36.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA, ALFREDO 

JESUS GOMES RIBEIRO, JARISON RODRIGUES DA SILVA, JOILSON LEITE, 

CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, RAFAEL ORTIZ RAMOS, MARCIO 

BRAS DE ALMEIDA, ADVAGUES BENEDITO DA CRUZ, ADÃO BARBOSA 

DE OLIVEIRA, ADILSON DA SILVA OLIVEIRA, CRISTIANO DANIEL DA 

SILVA, SAMUEL TEODORO DE PAULA, RONALDO LARA DE ALMEIDA, 

CELIO DOMINGOS DE LIMA, MARCIO FERREIRA CARDOSO, LEANDRO 

FERREIRA PORANGABA, MARCIO AUGUSTO DASSOLER, IVAN ENEAS 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - 

OAB:10.668, ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO DIAS - OAB:, ANDRE 

EDUARDO ESQUIÇATO DIAS - OAB:10120, CARLOS EDUARDO DE 

MELO ROSA - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018, 

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - OAB:19616, GLEICE HELLEN 

COSTA LEITE - OAB:, ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - OAB:, 

JOSE GETULIO DANIEL - OAB:, JOSE MARCILIO DONEGÁ - OAB:, 

NANDA LUZ SOARES QUADROS - OAB:19494, NILSON PORTELA 

FERREIRA - OAB:, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:, 

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - OAB:12.882/MT, 

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:, WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA, Rg: 

0677332-0, Filiação: Silvia Josefa Gonçalves da Silva e Antonio Germano 

da Silva, data de nascimento: 28/08/1971, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), conferente, atualmente em local incerto e não 

sabido JARISON RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 87240114104, Rg: 

1268717-0, Filiação: João Batista da Silva e Jacinta Rodrigues da Silva, 

data de nascimento: 05/09/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), soldado, Telefone 9602-0796, atualmente em local incerto e 

não sabido CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, Cpf: 02637136103, Rg: 

1683893-9, Filiação: Claudio Moreira da Silva e Lindinalva Pereira de 

Souza, data de nascimento: 28/06/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, aux. caldeiras, Telefone 9209-7660/9277-4465, 

atualmente em local incerto e não sabido MARCIO BRAS DE ALMEIDA, Cpf: 

92913288120, Rg: 11053500, Filiação: Maria Miris Braz de Almeida e 

Remidio Lara de Almeida, data de nascimento: 20/05/1979, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), operador de empilhadeira, Telefone 

9227-5717, atualmente em local incerto e não sabido ADVAGUES 

BENEDITO DA CRUZ, Cpf: 01313219193, Rg: 1572571-5, Filiação: 

Maximiana Benedita da Cruz, data de nascimento: 14/12/1984, 

brasileiro(a), natural de Poconé-MT, casado(a), poconé, Telefone 

9249-3935 e atualmente em local incerto e não sabido RONALDO LARA DE 

ALMEIDA, Cpf: 68824157149, Rg: 100.14161, Filiação: Remidio Lara de 

Almeida e Maria Meiris Bras de Almeida, data de nascimento: 13/08/1977, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), operador de máquinas, 

Telefone 3624-4783. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR OS RÉUS ACIMA QUALIFICADOS, PARA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, CONSTITUAM NOVOS PATRONOS PARA 

PROSSEGUIREM EM SUAS DEFESAS, OU ENTÃO MANIFESTAREM O 

DESEJO DE SEREM ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PUBLICA, SOB 

ADVERTENCIA QUE NO SEU SILENCIO SERÁ ESTE NOMEADA PARA ATO.

Despacho/Decisão:

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 454347 Nr: 31813-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEVEN ADAMS DOS SANTOS EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12550

 Intimo o Advogado de Defesa para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 12/03/2018, as 13 Horas, na sala de audiências da 

5ª Vara Criminal do Fórum de Cuiabá-MT.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 434557 Nr: 10714-51.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SANTANA LEITE, PAULO RICARDO 

APARECIDO SILVA DO NASCIMENTO LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18188/MT

 INTIMAR A DR. ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB/MT 12.586 E 

DR. PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB/MT 18.188, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 13 DE ABRIL DE 2018 

ÀS 13:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 320038 Nr: 19782-98.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON REZENDE TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8755/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 170 de 337



 INTIMAR A DRª ROSANE COSTA ITACARAMBY OAB/MT 8755 DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 16 DE MARÇO 2018 

ÀS 15:30 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344261 Nr: 4438-09.2013.811.0042

 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): ANTONIO MARQUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZIEL CATARINO BOM 

DESPACHO FARIAS - OAB:4691/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO MARQUES DA COSTA, 

Filiação: Rozelina Costa e Antonio Marques da Silva, data de nascimento: 

13/09/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de Réu(s) do 

inteiro teor da sentença proferida nos autos supra identificados, abaixo 

transcrita ou cuja cópixa segue anexa. Certificando, ainda, se o réu 

deseja recorrer ou não da r. sentença, bem como, se tem interesse na 

restituição de quaisquer bens ou valores por ventura apreendidos quando 

de sua prisão e em sendo positiva sua resposta intimá-lo para 

comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena 

de seu não comparecimento no prazo acima estipulado resultar em 

renúncia tácita de tais bens ou valores.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, 

ANTÔNIO MARQUES DA COSTA, como incurso nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12 e artigo 16, caput, ambos da Lei nº 

10.826/03 (...)".

Despacho/Decisão: "(...) ISTO POSTO, e por tudo mais do que dos autos 

consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, 

inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado ANTONIO MARQUES DA 

COSTA...nas sanções dos crimes previstos nos artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006 c/c artigo 16, da Lei 10.826/03 (...) TORNO A PENA 

CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ANTONIO MARQUES DA 

COSTA...no patamar de 03 (três) anos de reclusão (...) APLICO a pena de 

multa em 10 (dez) dias...fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do art. 69, do 

Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies 

criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu em 04 (quatro) 

anos e 08 (oito) meses de reclusão (...) FIXO o regime prisional de ínico em 

SEMIABERTO (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Paula Gomes Araújo, 

digitei.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 493154 Nr: 32483-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOURO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PAQUIER DE MORAES - 

OAB:31043/SP, MARCOS IVAN SILVA - OAB:13.800/MS

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 415791 Nr: 20881-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER LARA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT

 Intimação para defesa apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 83365 Nr: 4127-62.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AUGUSTO RAMOS GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER HENRIQUE LOPES - 

OAB:OAB/SP 361.032, Lincoln Pereira Leite - OAB:11090

 Vistos, etc...

A análise do petitório de fl. 369 compete ao juízo ao juízo de execuções 

penais, onde tramita o processo executivo de pena do apenado (autos n. 

4676-23.2016.811.0042 – código n. 429200).

Assim, remeta-se cópia do petitório retro ao juízo da 2ª vara criminal desta 

comarca, para adoção das providências cabíveis.

No mais, considerando que não há nenhuma providência pendente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 168684 Nr: 15975-07.2010.811.0042

 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): CALIXTO MOISÉS MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB/MT4722-A - OAB:4722-A/MT

 “VISTOS ETC.

CONCEDO prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento pelo 

advogado de defesa.

Dispenso a presença do acusado na forma do art. 288 §4º do CPPM, já 

que presente o seu advogado e se mostra prescindível sua presença, já 

que se trata de audiência de oitiva de testemunhas.

DEPREQUE-SE a oitiva da testemunha SUB TEN PM Aparecido Donizete 

dos Santos, alertando-se que as partes dispensaram quesitos.

Considerando que a expedição da precatória não suspende a instrução 

criminal (art. 359, §1° CPPM), após a sua expedição, abram-se vistas às 

partes para manifestarem se têm diligências a requerer (art. 427 CPPM).

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para apresentarem 

alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 422876 Nr: 28543-79.2015.811.0042

 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: EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 171 de 337



JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO.Intimem-se.Cumpra-se integralmente a 

sentença exarada.Caso haja apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se, procedendo-se às baixas, anotações e comunicações 

necessárias.Às providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito do 

Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 302375 Nr: 151-71.2011.811.0042

 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): HERBERT GALENO SILVEIRA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de julgamento para o dia 14.03.2018, às 16h.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 374679 Nr: 15917-62.2014.811.0042

 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): RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CASSIMIRO DA 

SILVA - OAB:18.060

 CERTIFICO que tendo em vista a designação do magistrado Murilo Moura 

Mesquita para realizar Audiências de Custódia no dia 20 de março de 

2018, faço os autos conclusos para readequação de pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 403935 Nr: 8351-28.2015.811.0042

 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: MARCOS ANTÔNIO PEREIRA CATULÉ, RONEY 

GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO.Intimem-se.Cumpra-se integralmente a 

sentença exarada.Caso haja apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se, procedendo-se às baixas, anotações e comunicações 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 438916 Nr: 15390-42.2016.811.0042

 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: MAICON MORAES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO.Intimem-se.Cumpra-se integralmente a 

sentença exarada.Caso haja apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se, procedendo-se às baixas, anotações e comunicações 

necessárias.Às providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito do 

Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 323241 Nr: 2474-15.2012.811.0042

 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): ANTONIO CESAR MARCOSKI, LAURO CESAR 

ALVES RODRIGUES, JEFERSON RONDON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - 

OAB:2218/RO, LUCIANO S. REBOUÇAS - OAB:15088

 CERTIFICO que tendo em vista a designação do magistrado Murilo Moura 

Mesquita para realizar Audiências de Custódia no dia 20 de março de 

2018, faço os autos conclusos para readequação de pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 349408 Nr: 10450-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERSON LEITE MENDES, ANDERSON 

BARBOSA DA SILVA, JONNY MOURA BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 CERTIFICO que tendo em vista a designação do magistrado Murilo Moura 

Mesquita para realizar Audiências de Custódia no dia 20 de março de 

2018, faço os autos conclusos para readequação de pauta.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 417537 Nr: 22755-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 90), concluo que a dinâmica do 

evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado GEOVANE JUNIOR 

CONCEIÇÃO como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/03/2018, às 

15:00 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Para tanto, intime-se o acusado; as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor 

Público.
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Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 495195 Nr: 34439-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MICHEL DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 59), concluo que a dinâmica do 

evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado DIEGO MICHEL DE CAMARGO 

como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/03/2018, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Para tanto, intime-se o acusado; as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor 

Público.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 417537 Nr: 22755-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que comunicado o cumprimento da prisão preventiva 

decretada em desfavor do denunciado GEOVANE JUNIOR DA CONCEIÇÃO 

nestes autos (fls. 76/77), DETERMINO a fixação da tarja preta 

identificadora na capa dos autos e a anotação correspondente no Apolo.

No mais, considerando o manifestado pelo réu à fl. 80, encaminhe-se o 

feito à Defensoria pública para, no prazo legal, ser apresentada a defesa 

preliminar em favor de GEOVANE JUNIOR DA CONCEIÇÃO.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 488476 Nr: 27956-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DAIANE DA SILVA SOUSA, 

ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando os denunciados ALEXANDRE DE SOUZA 

MARTINS e CAMILA DAIANE DA SILVA SOUSA como incurso no artigo da 

lex repressiva nela mencionado. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27/03/2018, às 14:40 horas, para o interrogatório 

dos acusados e inquirição das testemunhas da acusação e da 

defesa.Intimem-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e na 

defesa prévia, dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor 

Público.No mais, DEFIRO o requerimento da defesa da ré CAMILA DAIANE 

DA SILVA SOUSA, feito ao final de sua defesa prévia, a fim de que se 

oficie o CAPS/AD Cuiabá para, no prazo de 05 (cinco) dias, enviar os 

relatórios formulados pela Juntada Psicossocial que acompanha a ré no 

tratamento contra o uso de entorpecentes.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 490594 Nr: 30047-52.2017.811.0042

 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): YAN KEMELLY MATHEUS CRUZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado YAN KEMELLY MATHEUS 

CRUZ DE SOUZA como incurso no artigo da lex repressiva nela 

mencionado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/03/2018, às 15:50 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa.Intimem-se o acusado, as 

testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia, dando-se ciência 

ao Promotor de Justiça e ao Defensor Público.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 158669 Nr: 6025-71.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBOSA - OAB:19634/O, JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16362

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal, para o fim de ABSOLVER o réu 

LUIZ CARLOS DE SOUZA, devidamente qualificado, das acusações que 

lhe foram imputadas, em virtude da inexistência suficiente de provas.Às 

providências. Expedientes necessários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os presentes autos e procedam-se as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 415986 Nr: 21078-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 “Vistos. Cumpra-se a decisão retro. O presente sai intimado. Cumpra-se.”

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 499503 Nr: 38585-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN FRANCISCO PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 Autos n.º 38585-22.2017.811.0042 – ID. 499503

VISTOS ETC.

Considerando que a presente missiva foi redistribuída do juízo da 14ª Vara 

Criminal da Capital para este juízo em cumprimento da determinação 

constante na Resolução nº 11/2017/TP do TJMT, bem como em razão da 

necessidade de readequação de pauta de audiências deste Juízo, 

redesigno a audiência marcada na data 27/02/2018, às 08:35 horas, para 

o dia 16/03/2018, às 15:00 horas.

Intime-se/Requisite-se a testemunha, conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da redistribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

designada.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá – MT 08 de janeiro de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 509411 Nr: 2208-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHB, BB, PBPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André AlburquerqueTeixeira 

da Silva - OAB:14054-MT, ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA 

SILVA - OAB:14054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

PROMOVA-SE a redistribuição dos presentes autos para o Gabinete II da 

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, 

regularizando o sistema eletrônico e a capa dos autos, tendo em vista que 

tanto os autos de Medidas Protetivas (código: 461136), quanto da Ação de 

Alimentos que se pretende executar (código: 469267), foram 

primeiramente distribuídos ao referido Gabinete.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 503913 Nr: 42942-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.590-B, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO 

AMARAL - OAB:8345/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO YOSHIAKI 

YAMASAKI - OAB:14093

 Vistos.Às fls. 25/27, a vítima requer a fixação de alimentos provisórios em 

favor de seu filho e a suspensão do direito de visitas do acusado ou caso 

não seja esse o entendimento, que as visitas sejam realizadas no núcleo 

de Psicologia do Fórum da Capital. [...] DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e, [...], FIXO ALIMENTOS PROVISÓRIOS na quantia 

equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente no país, 

perfazendo hoje R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), a fim de atender 

as necessidades básicas de seu filho LUIZ HENRIQUE SANTOS 

YAMASAKI.O referido valor deverá ser posto a disposição do menor, até 

o 10º dia do mês, em conta corrente a ser informada pela vítima, no prazo 

de 48 horas. No que se refere ao pedido de suspensão/restrição do direito 

de visitas do acusado ao seu filho, há que se considerada a idade da 

criança (08 meses); a gravidade da denúncia efetuada contra o acusado, 

de possível abuso sexual contra uma criança; a animosidade existente 

entre as partes, assim como, o bem-estar do menor e o direito dele e do 

acusado de conviverem, razão pela qual, DEFIRO PARCIALMENTE A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA, para manter a guarda 

unilateral da vítima e determinar que, a princípio, as VISITAS ocorram de 

forma ASSISTIDA, a qual deverá ocorrer nas dependências deste Fórum, 

na sala de Atendimento da Equipe Multidisciplinar do Juízo, em datas e 

horários que serão definidos por aquele setor, devendo a equipe, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, realizar relatório pormenorizado, no qual 

deve indicar por quanto tempo às visitas deverão ocorrer desta forma. 

Findo o prazo acima deferido e não tendo sido apresentado o relatório nos 

autos, autorizo, desde já, a cobrança junto ao Setor Multidisciplinar para 

juntada aos autos, sob pena de responsabilização[...]. INTIMEM-SE e 

cumpra-se. Às providências.Cuiabá, 06 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.: 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

 Esse é o caso dos presentes autos, pois a ação em apenso de cód. n. 

467139 é mais abrangente e foi protocolada anteriormente, devendo a 

presente ação ser extinta sem resolução de mérito.Portanto, CONHEÇO os 

Embargos de Declaração interpostos pelo Requerente através da 

Defensoria Pública e o julgo PROVIDO para sanar a contradição apontada, 

DETERMINANDO a extinção do presente processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 57 c/c art. 485, inciso X, do Novo Código de 

Processo Civil.Ademais, considerando a proposta de acordo oferecida 

pela Requerida na audiência de tentativa de conciliação ocorrida no dia 

07/02/2018 e constante às fls. 232, TRANSLADE-SE o referido termo de 

audiência original para os autos em apenso de cód. n. 467139.Ciência ao 

Ministério Público.INITMEM-SE as partes através de seus 

representantes.Após o transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 376839 Nr: 18264-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNVDL, ANVDL, IAN, VNVDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:16860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770

 Autos n. 18264-68.2014.811.0042 (Cód. 376839)

VISTOS.

INTIME-SE o exequente pessoalmente, e por meio de seu patrono, via DJE, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, para impulsionar o processo, sob pena 

de arquivamento dos autos.

Após, conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 501723 Nr: 40767-78.2017.811.0042

 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: LRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FXBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS BARRANQUEIRO 

JUNIOR - OAB:21637/O, LUKE CESAR DE LIMA BEZERRA - OAB:22.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 40767-78.2017.811.0042 (Cód. 501723)

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS 

E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LEONARDO RONDON 

MENDONÇA, em face de FLAVIA XAVIER BARROS E SILVA, devidamente 

qualificados, requerendo a regulamentação do direito de visitas, bem como 

a fixação à título de alimentos na quantia de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais).

Determinada a emenda a inicial à fl. 17/17v, para proceder à emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de trazer aos autos os 

supramencionados documentos essenciais à demanda, (endereço 

eletrônico, procuração, fotocópia dos documentos pessoais, etc.) sob 

pena de indeferimento da petição inicial, conforme inteligência do art. 320 

c/c art. 321, § único, ambos do CPC, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, pessoalmente e através de sua patrona via DJE, 

quedou-se inerte ( fls. 18/19).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, pessoalmente e através de sua advogada – via 

DJE, para emendar a inicial, a fim de corrigir a irregularidade procedimental 

indicada, a mesma quedou-se inerte.

Desta forma, ao caso deve ser aplicado o previsto no parágrafo único do 

art. 321 do CPC, pelo que INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

DEFIRO a gratuidade da justiça requerida. Sem custas processuais.

INTIME-SE a parte autora, através de sua advogada, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE os presentes autos 

com as cautelas de estilo.

Cuiabá, 08 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): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 406748 Nr: 11338-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON SILVESTER DA MATA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9.475/MT, LEANDRO TAVARES DE BARROS - OAB:15327, 

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:21874, NILSON PORTELA 

FERREIRA - OAB:12925/MT

 “VISTOS. Indefiro o requerimento ministerial, uma vez que a presente 

audiência restou prejudicada, tendo em vista a ausência da vítima, 

conforme certidão de fls. 111. Ademais, designo o dia 30.07.2018 às 

13h30 para audiência de instrução. Intimem-se a vítima Erica Rodrigues de 

Souza e o acusado Vanderson Silvester da Mata Abreu, pessoalmente, 

nos termos do art. 212, §2º, do CPC. Intime-se a defesa do acusado, via 

DJE. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 511175 Nr: 3852-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALMEIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328

 Cód. 511175

VISTOS.

Trata-se de auto de prisão em flagrante do autuado RAFAEL ALMEIDA 

GOMES pela prática, em tese, dos crimes previsto no art. 147(ameaça), 

art. 163 (dano) e art. 250 (incêndio), do Código Penal.

O autuado foi preso em flagrante no dia 04/04/2018, ocorrendo audiência 

de custódia no mesmo dia, a qual foi presidida pelo juiz plantonista, 

conforme termo de fls. 35/36, ocasião em que foi determinada a prisão 

provisória pelo prazo determinado de 05 (cinco) dias, podendo ser 

prorrogada automaticamente por igual período caso não ocorra a 

comprovação do devido tratamento psiquiátrico ou psicológico.

Às fls. 40 foi apresentado Recurso em Sentido Estrito com a informação 

de que as razões seriam protocolizadas no setor de protocolo geral do 

fórum desta comarca. Assim, por ser tempestivo, RECEBO O RECURSO 

EM SENTIDO ESTRITO.

CERTIFIQUE o Sr. Gestor acerca do protocolo das razões recursais, 

juntando-as ao presente processo.

Com a juntada das razões, dê-se vista ao recorrente para apresentar as 

suas razões no prazo de 2 (dois) dias (art. 588 do CPP).

Em seguida, voltem-me os autos conclusos, para despacho de e 

sustentação ou reforma (CPP, art. 589).

Ademais, às fls. 41/49 foram apresentada a comprovação do tratamento 

psicológico, inclusive com a Declaração Médica Psiquiátrica e o 

Agendamento de Consulta para o dia 21/02/2018.

Assim, considerando cumprida a exigência determinada pelo juiz 

plantonista, EXPEÇA-SE o competente Alvará de Soltura no dia 

09/02/2018, porém com a fixação cautelar do monitoramento eletrônico 

determinada pelo juiz plantonista.

INTIME-SE a vítima da soltura, bem como para a posterior retirada do botão 

eletrônico.

Ciência para o Ministério Público.

INTIME-SE o patrono do autuado via DJE.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 411340 Nr: 16103-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO MONTEIRO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do réu para apresentar 

alegações finais no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 419155 Nr: 24487-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059/MT, RUTH AIARDES - OAB:15463

 Vistos.

INTIMEM-SE os Advogados (via DJE) Dr. João Batista de Moraes - OAB/MT 

(nº 11059) e Dra. Ruth Aiardes - OAB/MT (nº 15.463) para que no prazo 

de 10 (dez) dias para apresentar Resposta à Acusação do acusado.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 343131 Nr: 3185-83.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, Marta Aparecida de Oliveira - OAB:16.389

 Ação Penal n. 3185-83.2013.811.0042 (343131)

VISTOS.

RECEBO o recurso interposto às fls. 163, em seus legais efeitos, 

conforme disposição do art. 597 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, intime-se o acusado pessoalmente acerca da sentença 

condenatória de fls. 145/162.

Após, com a devida intimação do acusado, e tendo em vista que, pela 

Defesa, já foram apresentadas as suas razões recursais, REMETAM-SE 

os autos com vista ao Ministério Público para suas contrarrazões, no 

prazo legal.

Findo o prazo, REMETA-SE o feito à Superior Instância para reexame da 

matéria, nos termos e prazo previstos no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 510677 Nr: 3347-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCB, LHRB, JVRB, FCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSRMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, postergo a análise 

dos pedidos de alimentos e concessão de guarda provisória e, por 

corolário determino:® Seja realizado estudo psicossocial do caso pela 

equipe multidisciplinar do juízo, devendo ser constatado qual a atual 

situação de guarda dos menores.® Fixo o prazo de 20 dias para 

conclusão do laudo.® Intime-se o requerente para que emende a inicial, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido de alimentos 

provisórios, ex vi do disposto no art. 321 , parágrafo único, do 

CPC.VI.Preenchendo a peça proemial os requisitos essenciais (CPC, arts. 

319 e 320) e não sendo caso de improcedência liminar do pedido (CPC, 

art. 332), designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

03/04/2018, às 16h20min, observando a antecedência mínima de 30 dias, 

conforme estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será 

realizada pelo conciliador desse juízo, o qual devera observar o 

procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as 

partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do 

art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas 

pela lei de assistência judiciária.VII.Intime-se o autor na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, §3º).VIII.Cite-se a ré para que compareça ao ato, 

devendo a citação se realizar com 20 dias de antecedência (CPC, art. 

334). Conste no mandado advertência de que o prazo para contestar a 

ação será de 15 dias, contados na forma do art. 335 do CPC.IX.Conste 

nos mandados advertência de que o não comparecimento injustificado das 

partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e implicará em multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 

8º). Conste ainda advertência de que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos 

(CPC, art. 334, § 9º).X.Não estando presentes a prima facie os requisitos 

do art. 976 do CPC, deixo de suscitar incidente de resolução de demandas 

repetitivas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 503543 Nr: 42590-87.2017.811.0042

 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: JCDOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGGDO, VNGO, GDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Ante o teor da certidão de fl. 25, intime-se o Senhor Meirinho para: 

devolver o mandado devidamente cumprido em 48 horas e informar, por 

certidão, o motivo do atraso. Após, volvam-me conclusos para os fins dos 

art. 657 e seguintes da CNGC.

II. Intimem-se.

 III. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 495476 Nr: 34709-59.2017.811.0042

 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: LADS, ACFDO, WFDS, LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVELYN DE OLIVEIRA - 

OAB:19.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Ante o teor do termo de audiência de conciliação retro, remeta-se o feito 

àquela instituição para fins de patrocinar os interesses da ré, inclusive, 

acompanhando-a em audiência de conciliação designada para o dia 

03/04/2018.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 510678 Nr: 3348-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL VIEIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE ANDRADE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de cumprimento de sentença formulada por Joel Vieira 

dos Reis em face de Denise Andrade do Nascimento.

II. Nos termos do que dispõe o artigo 536, do CPC , determino que a 

executada comprove nos autos, no prazo de 03 dias, que permitiu que o 

exequente exercesse seu direito de visitas ao filho menor, conforme 

disposto em acordo realizado entre as partes (fls.14/15).

III. Fixo multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, em caso de 

descumprimento do determinado acima, ex vi do disposto no §1º , do art. 

536, do CPC.

 IV. Decorrido este prazo, volvam-me conclusos para apreciação do 

pedido de busca e apreensão do menor, em caso de descumprimento da 

decisão.

V. Abra-se vista ao Ministério Público, ante o fato da ação versar sobre 

interesse de incapaz.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 503544 Nr: 42591-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLSDL, SDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Ante o teor da certidão de fl. 29, intime-se o Senhor Meirinho para: 

devolver o mandado devidamente cumprido em 48 horas e informar, por 

certidão, o motivo do atraso. Após, volvam-me conclusos para os fins dos 

art. 657 e seguintes da CNGC.

II. Intimem-se.

 III. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 490163 Nr: 29592-87.2017.811.0042

 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: GSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO KELLER NETO - 

OAB:20994-B

 Vistos etc.

I. Gizele Santos do Nascimento, qualificada nos autos, ingressaram com 

Ação de Guarda c/c Alimentos em face de Sidnei da Silva Rondon. Em 

audiência de conciliação/mediação as partes compuseram acordo, quanto 

à guarda, visitas, alimentos e eventuais gastos com a filha em comum do 

casal. O MP 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 c/c Alimentos.

IV. Compulsando os autos verifico que as partes compuseram acordo em 

audiência de conciliação/mediação (fls. 34/35) e requereram a 

homologação do avençado.

V. Verifico também que o acordo contou com a aquiescência do Ministério 

Público (fl. 37).

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. 34/35) e, 

por corolário extingo o presente feito, ex vi do teor talhado no preceptivo 

do art. 487, inc. III, do CPC.

VIII. Oficie-se ao empregador do requerido para que proceda o desconto 

dos alimentos acordado para que seja depositado direta na conta da 

requerente.

 IX. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquive-se o feito.

X. Sem custas.

XI. P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 497347 Nr: 36483-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO TARDIN - OAB:4479

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do requerido para dar 

cumprimento ao item V da decisão de fls. 161 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326826 Nr: 6475-43.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

HELEN MARCIA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA SAVA LEVENTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ANDRÉA MARTINS - 

OAB:39384/DF, MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDER MANOEL DE 

SIQUEIRA GODOY - OAB:16194/MT

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono do réu para comparecer ao 

cartório com urgência e assinar a petição de fls. 190/193 no prazo legal.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103906 Nr: 1319-35.2017.811.0063

 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, SVDOA, 

JCADS, ZMBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDA, GDGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B OAB/MT

 Vistos etc. (...) Pelo exposto, decido.1)Indefiro o pedido de folhas 

134/135e 144/145, diante dos indícios de maus tratos, em tese, praticados 

pelos genitores, em relação à criança;2)Com fulcro no artigo 162 do ECA, 

designo audiência Instrução e Julgamento para o d 05/03/2018 as 

16h30.3)Expeçam-se mandados de intimação para as partes e 

testemunhas arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 

455, IV, § 5º do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a 

aud iênc ia  sup ra  des ignada  pode rão  se r  conduz idas 

coercitivamente;4)Conste no mandado que no dia da audiência os 

guardiões deverá estar acompanhados da criança;5)Dê-se vistas ao 

Ministério Público, dando-lhes ciência da data designada para realização 

da audiência;6)Publique-se a presente decisão para conhecimento do 

advogado José Ortiz Gonsalez OAB/MT 4.066-B

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104476 Nr: 1785-29.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATB, MSdS, AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM, RBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:7442-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

I - Em cumprimento ao artigo 162 do ECA designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 11/04/2018 às 15H30.

 II – Cadastre-se no Sistema Apollo as testemunhas arroladas, e, após, 

expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

 III - Conste no mandado que no dia da audiência as requerentes deverão 

estar acompanhadas da criança para ser também ouvido.

III - Intime-se o advogado constituído para que cumpram o disposto no 

artigo 455, § 1.º do NCPC .

IV – Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído.

VI – Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública dando lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108107 Nr: 399-27.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFM, CCF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Autorização Judicial para Confecção de Passaporte 

e Viagem ao Exterior, proposta por G.F.M., representada por sua genitora, 

Claudia Cristina Ferro.

Às folhas 32, este Juízo determinou a intimação da Requerente, para que, 

incluísse o genitor no polo passivo da relação jurídica processual, e que 

fosse pedido sua citação.

Em petição às folhas 33/33-v, a Requerente apresentou emenda à inicial, 

requerendo a inclusão do Sr. Fabio Rogerio Malara, no polo passivo da 

presente demanda, indicando dois endereços para sua citação.

Pelo exposto, decido.

1) Recebo a emenda à inicial de folhas 33/33-v.

2) Determino a expedição de carta precatória para a Comarca de 

Araraquara/SP, nos endereços indicados às folhas 33-v, para citação 

pessoal do requerido, para que, caso queira, conteste a ação;

3) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência do pedido formulado pela 

Requerente;

4) Publique-se a presente decisão para conhecimento do advogado 

constituído nos autos;

5) Após, voltem-me conclusos.

Juizado da Infância e Juventude

Portaria

PORTARIA N. 03 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018.

Dispõe sobre a suspensão do expediente forense externo da Justiça da 

Infância e Juventude no período de 19 a 21/02/2018, e dá outras 

providências.

O DIRIGENTE ADMINISTRATIVO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

– JIJ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 2º da Portaria n. 11/2015, 

do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso,

Considerando que Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso irá realizar a migração para 

o domínio PJMT, atualização dos servidores (hosts), segmentação da 

rede, bem como a organização e saneamento dos equipamentos de 

informática instalados na Justiça da Infância e Juventude da Comarca da 

Capital no período de 19 a 21/02/2018;

Considerando a impossibilidade de atendimento os jurisdicionados das 

Varas Especializadas, tendo em vista que toda a rede, sistemas 

informatizados e acessos web ficarão indisponíveis durante o período 

supracitado até a conclusão dos trabalhos;

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender expediente forense externo da Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca da Capital no período de 19 a 21/02/2018.

Art. 2° - Estabelecer que os prazos processuais que iniciarem ou 

terminarem no período de 19 a 21/02/2018, serão prorrogados para o 

próximo dia útil subsequente.

Art. 3° - Publique-se, e após, encaminhe-se, para conhecimento, cópia 

desta Portaria à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso – TJMT, Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

– CGJ-MT, Ministério Público da Infância e Juventude, Defensoria Pública 

da Infância e Juventude, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Mato Grosso – OAB-MT e outros que se fizerem necessários.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,

Juiz de Direito

Dirigente Administrativo da Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 2458 Nr: 120-81.1999.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFrp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651, Robson Rondon Ourives - OAB:4998, Valtenir Luiz 

Pereira - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10889, Paulo Cesar Zamar Taques - OAB:4659

 Procedo intimação da parte acerca do desarquivamento dos autos, bem 

como para no prazo de 05 dias, manifestar o que entender de direito.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 115766 Nr: 2872-57.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Izineth da Costa Ferraz Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenil Joana de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dulce Helena Gahyva - 

OAB:OAB/MT 7.699

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB/MT 7.699 (ADVOGADO DO AUTOR(A) DO FATO - ZENIL JOANA DE 

SOUZA), PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA 09/04/2018 ÀS 14:00 HORAS, QUE 

ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO 

DA CAPITAL. DESPACHO/DECISÃO: "Visto. Considerando a manifestação 

da Querelante à fl.89, DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento, nos 

termos do art. 79, da Lei n. 9.099/95, à ser realizada no dia 09.04.2018, às 

14:00 horas. INTIMEM-SE todos. Às providências. CUMPRA-SE." É O QUE 

TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 115766 Nr: 2872-57.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Izineth da Costa Ferraz Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenil Joana de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dulce Helena Gahyva - 

OAB:OAB/MT 7.699

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB/MT 7.699 (ADVOGADO DO AUTOR(A) DO FATO - ZENIL JOANA DE 

SOUZA), PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA 09/04/2018 ÀS 14:00 HORAS, QUE 

ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO 

DA CAPITAL. DESPACHO/DECISÃO: "Visto. Considerando a manifestação 

da Querelante à fl.89, DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento, nos 

termos do art. 79, da Lei n. 9.099/95, à ser realizada no dia 09.04.2018, às 

14:00 horas. INTIMEM-SE todos. Às providências. 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.: 116655 Nr: 3727-36.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Kenia Mendes Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 13.654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO 

- OAB/MT 13.654 (ADV . DA QUERELANTE - KENIA MENDES CONCEIÇÃO), 

PARA TOMAR CIÊNCIA DO DESPACHO DE FOLHA N. 49, E APRESENTE 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS O ENDEREÇO COMPLETO DO 

QUERELADO. DESPACHO/DECISÃO: "Visto. Intime-se a querelante para 

que forneça o endereço completo do querelado, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, advertindo-a quanto ao disposto no artigo 60, do CPP, no tocante ao 

instituto da perempção como causa de extinção de punibilidade (artigo 

107, IV, do CP).Após, volte-me concluso. EXPEÇA-SE o necessário. Às 

providências. " É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO 

JUDICIÁRIO

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 7048 Nr: 670-62.2007.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ângelo dos Santos Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Intimo o advogado do(s) autor(s) do executado acerca da penhora pelo 

sistema Bacen Jud bloqueio on line da quantia R$ 440,00 (quatrocentos e 

quarenta reais) para, qurendo, apresentar embargos, no prazo legal.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SUZANA DE CAMPOS YOUSEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 20/03/2018 Hora: 08:40, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Por tais razões e circunstâncias, 

preenchidos os requisitos legais, DEFERE-SE a tutela provisória, limitada 

ao teto do juizado, e determina-se ao requerido INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO que autorize o tratamento “pós-operatório” denominado 

“tratamento formal de complemento com radioterapia adjuvante/ 

radioterapia conformada tridimensional – 3D”, a ser realizada por médico 

credenciado ao MT Saúde, na parte autora MIRIAN SUZANA DE CAMPOS 

YOUSEF C.P.F. 839.038.601-15, dentro de 10 (dez) dias, mediante 

comprovação nos autos, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

fixada pelo Juízo. Intime-se o requerido, por mandado, para dar efetivo 

cumprimento à medida judicial deferida. Cite-se e intime-se o Reclamado 

para trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Serve a presente 

decisão de mandado, a fim de viabilizar o cumprimento mais ágil da 

presente tutela de urgência. 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: 1000192-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DESPACHO: Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial e 

apresentar o demonstrativo de todos dos débitos que recaem sobre o 

veículo bem como informar se houve inscrição em dívida ativa em nome do 

proprietário indicado no registro do bem, no prazo de 15 dias. Após 

conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001686-34.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECE-SE, de oficio, a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o pedido de declaração 

da insubsistente do débito no valor de R$ 24.205,16, referente a CDA 

1207613, registrado em seu nome; à retificação da inscrição imobiliária 

n.01.6.34.018.1005.001 para retornar a titularidade a empresa Três Marias 

Construções e Empreendimentos Ltda; e restituição do valor de R$ 349,79 

referente ao pagamento do cancelamento do protesto do débito referente 

a CDA 1207613, e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os demais pedidos 

formulados na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito.Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc.Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.P.R.I.C.Decorrido o prazo recursal 

sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias.Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2017.Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002179-11.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMARA JOANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, o contrato temporário possui natureza 

precária e excepcional, razão pela qual outorga direito ao saldo de salário 

e ao FGTS, sem a multa de 40% do FGTS, por versar sobre direito 

tipicamente celetista.No que se refere ao pedido de danos morais, não se 

verifica a caracterização de nenhum dos elementos da responsabilidade 

civil referentes ao fato, dano e nexo causal, motivo pelo qual não há como 

acolher este pedido.Em síntese, a CONEXÃO indica a prejudicialidade da 

causa de pedir e os seus efeitos em relação aos pedidos, pois NÃO É 

POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES 

DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Diante do 

exposto, RECONHECIDA A CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES:a) JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados no processo 

1002208-61.2017.8.11.0001 para DECLARAR A NULIDADE dos contratos 

temporários e CONDENAR o requerido a pagar a parte autora o valor de 

8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que 

deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) referente a cada 

contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e fichas financeiras 

apresentadas, acrescidos de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 
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nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice 

até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E[2], a partir do vencimento 

de cada parcela, respeitado o teto dos juizados especiais. b) JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados no processo nº 

1002179-11.2017.8.11.0001 de recebimento do terço constitucional sobre 

o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias referente aos anos de 

2012 a 2016; às férias de 30 (trinta) dias; e indenização por danos 

morais.De consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95.Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias.Publicada no sistema PJe.Cuiabá-MT, 22 de 

novembro de 2017.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-19.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M.G. COUTINHO FILHO TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Tamara P. Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc.Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias.Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 23 de novembro 

de 2017.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002795-20.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte autora GLAUCIA 

ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL à audiência de conciliação, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 

51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente 

ao pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe.Transitada em julgado, 

arquive-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500958-89.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MARIA VIVIANI XAVIER FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017." OBSERVAÇÃO: O 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: 1002715-56.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Publicada no PJe.Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, 

arquive-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002351-50.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DOS SANTOS FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)De consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito.Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95.Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias.Publicada no sistema PJe.Cuiabá-MT, 22 de 

novembro de 2017.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 
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9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-72.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DOS SANTOS FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECIDA A CONEXÃO ENTRE AS 

AÇÕES:a) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados no processo nº 1002351-50.2017.8.11.0001 para 

CONDENAR a parte reclamada no pagamento do terço constitucional a ser 

considerado o tempo de férias de 45 (quarenta e cinco) dias gozadas pela 

parte reclamante referente ao período de 23/03/2015 a 23/12/2016, 

referente a cada contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e 

fichas financeiras apresentadas, (caso tenha, compensar o valor pago 

pela Administração Pública, com base na ficha financeira juntada aos 

autos), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, 

posteriormente, pelo IPCA-E[1], ambos desde a citação, limitando ao teto 

deste Juizado, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 

da Lei 12.153/09, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015;b) 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados no processo nº 

1002356-72.2017.8.11.0001 de reconhecimento da nulidade contratual; 

pagamento do FGTS do período laborado; e indenização por danos 

morais.De consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 22 de 

novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-70.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL NUNES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY CHAMOS DE ARRUDA OAB - MT18853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Deixa-se de receber os presentes embargos de 

declaração, por sua intempestividade, conforme certidão lançada no id. nº 

9289409. Certifique-se a secretaria para as providências, especialmente a 

tempestividade do Recurso Inominado apresentado no id. nº 9299740. 

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: 0503076-67.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LIMA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT0006000A 

(ADVOGADO)

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676/O 

(ADVOGADO)

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.A parte executada comprovou o pagamento. A 

parte exequente se manifestou requerendo o levantamento dos valores, 

de modo que demonstra tacitamente a concordância com a quitação, o que 

denota reconhecer que a obrigação foi completamente satisfeita.Diante do 

exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento 

nos artigos 924, II, do Código de Processo Civil. Segue o 

alvará.Publique-se. Intime-se. Após o processamento, arquive-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503167-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT0015139A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita:“(...) Vistos, etc. A parte executada comprovou o pagamento. A 

parte exequente se manifestou requerendo o levantamento dos valores, 

de modo que demonstra tacitamente a concordância com a quitação, o que 

denota reconhecer que a obrigação foi completamente satisfeita. Diante do 

exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento 

nos artigos 924, II, do Código de Processo Civil. Publicada no Sistema PJe. 

Segue o alvará. Após o processamento, arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA BATISTA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/04/2018, Hora:10:50, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1000250-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES SOUZA (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 
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PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/04/2018, Hora: 11:00 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA ACAO FUTEBOL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DA COSTA OAB - MT20362-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 05/04/2018, Hora: 08:40, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT, bem como 

CIÊNCIA da DECISÃO LIMINAR, cuja parte dispositiva, está a seguir 

transcrita: "(...) Ante o exposto, defere-se o pedido de liminar para 

determinar a suspensão da exigibilidade da Taxa de Segurança Pública 

(TASEG) da empresa requerente ACADEMIA AÇÃO FUTEBOL LTDA- ME, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.614.084/0001-65, até ulterior deliberação 

deste juízo. Oficie-se, tão somente para fins de ciência da presente 

decisão, ao Comando Geral da PM. Ressalvando que cabe ao próprio 

Comando Geral deliberar acerca da pertinência da cobertura de 

policiamento, atuando nos eventos promovidos pela empresa requerente 

como ordinariamente faz nos demais casos semelhantes. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, 

com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000251-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA SCHAFFER SCABENI (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: 11:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000255-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA JUSTEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (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:24/04/2018, Hora:08:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1000252-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DOS ANJOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:19/04/2018, Hora: 11:20, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1000209-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALVARENGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/04/2018, Hora: 08:20, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão. Ante o exposto, indefere-se o pedido 

de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, 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: 1000027-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA MARIA DE CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

EFIGENIA DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERIDO)

GP MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (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: 24/04/2018, Hora: 08:20, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão. Ante o exposto, DEFERE-SE, em parte, 

o pedido de tutela provisória para suspender a cobrança das taxas pelo 

DETRAN em relação à parte autora. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a pessoa jurídica de direito público com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e a 

pessoa física e a jurídica de direito privado com as advertências da Lei 

9.099/95. Cite-se os requeridos para contestar e regularizar a 

transferência do veículo. Expeça-se carta precatória para citação por 

oficial de justiça. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1001207-75.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono os autos com finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, para apresentar, nesta secretaria, a Certidão de Crédito 

Original, para fins de expedição do Ofício Requisitório correspondente, no 

prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: Este processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500491-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUIZA BRUSCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO)

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono os autos com finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, para apresentar nesta secretaria a Certidão de Crédito Original, 

para fins de expedição do Ofício Requisitório correspondente, no prazo de 

15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: Este processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Portaria N.05/2017 do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, e;

CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, 

p ro fe r ida  nos  au tos  da  Propos ição  n .  6 /2017  (NU . 

0040551-49.2017.8.11.0000), a qual deu origem à Resolução n. 

12/2017-TP, de 23-11-2017;

CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 12/2017-TP, de 23-11-2017 

que dispõe sobre a instalação da 7ª Vara Cível e da 5ª Vara Criminal na 

Comarca de Rondonópolis; redefine a competência das Varas Cíveis e 

Criminais alterando, em parte, a Resolução n. 11/2017-TP;

CONSIDERANDO os termos do Provimento 01, de 05 de fevereiro de 2018 

do Conselho da Magistratura, que fixa o dia o dia 09-02-2018, às 17:00 

horas, para a solenidade de instalação da 7º Vara Cível e da 5º Vara 

Criminal na Comarca de Rondonópolis, resolve;

Artigo 1º - Determinar a suspensão do expediente externo na 1ª Vara 

Criminal, 2ª Vara Criminal, 3ª Vara Criminal, 5ª Vara Criminal, 7º Vara 

Criminal e 5ª Vara Cível na Comarca de Rondonópolis nos dias 15 e 16 de 

fevereiro de 2018, a fim de permitir a organização dos trabalhos nas 

varas.

Artigo 2º - Determinar a redistribuição dos processos criminais em geral, 

relacionados aos delitos de trânsito e as cartas precatórias 

correspondentes, aos Juízos da 2ª Vara Criminal e 3ª Vara Criminal a 

Comarca.

Artigo 3º - Determinar a redistribuição dos processos já ajuizados no 

Fórum de Rondonópolis, relativos aos delitos previstos Lei n. 11.343, de 23 

de agosto de 2006 e as cartas precatórias correspondentes, ao Juízo da 

5ª Vara Criminal da Comarca.

Artigo 4º - Determinar a redistribuição dos processos já ajuizados no 

Fórum de Rondonópolis, relativos aos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais e cartas precatórias correspondentes, de forma igualitária entre 

a 5ª Vara Cível para a 7ª Vara Cível de Rondonópolis.

Parágrafo único: a redistribuição dos processos relativos ao PROJUDI 

será providenciada remotamente pelo DAJE juntamente com o suporte de 

informática do Tribunal de Justiça.

Artigo 5º - Determinar que o suporte administrativo da Diretoria do Foro 

adote as providências necessária para mudança e adequação das Varas 

Judiciais da seguinte forma:

I – a 1ª Vara Criminal passará a funcionar no prédio do Tribunal Popular do 

Júri;

II – a 5ª Vara Criminal deverá ser instalada no local que atualmente 

funciona a 1ª Vara Criminal;

III – a 7ª Vara Cível deverá ser instalada no local em que funcionava o Bem 

Viver, ao lado da Vara Especializada de Violência doméstica e Familiar 

contra a Mulher;

Artigo 6º - Determinar a movimentação interna e lotação dos servidores e 

estagiário nas Varas Judiciais de Rondonópolis da seguinte forma:

I – a servidora Luciana C. Lopes Ribeiro, analista judiciário, matrícula 

20541, lotada na 1ª Vara Criminal, deverá ser lotada na 5ª Vara Criminal 

ocupando o cargo de gestora da secretaria;

II – a servidora Maria Nivea Lopes de Araújo, auxiliar judiciária, matrícula 

6192, lotada na 1ª Vara Criminal, deverá ser lotada na 5ª Vara Criminal;

III – o servidor Antônio Carlos Santana, auxiliar judiciário, matrícula 2838, 

lotado na Central de Administração, deverá ser lotado na 5ª Vara Criminal;

IV – dois estagiários da 1ª Vara Criminal deverão ser movimentados para 

5ª Vara Criminal;

V – o servidor Marco Aurélio Frotta Cervelli, analista judiciário, matrícula 

21129, lotado na 6ª Vara Cível, deverá ser lotado na 7ª Vara Cível como 

gestor da secretaria;

VI – a servidora Liliane de Campos, técnica judiciária, matrícula 5486, 

lotada na Central de Administração, deverá ser lotada na 7ª Vara Cível;

VII – a servidora Maria Pereira dos Santos S. Filha, Técnica Judiciária, 

matrícula 2948, lotada na 5ª Vara Cível, deverá ser lotada na 7ª Vara Cível;

VIII – dois estagiários da 5ª Vara Cível deverão ser movimentados para a 

7ª Vara Cível;

Artigo 6º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua 

publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 881253 Nr: 10683-17.2017.811.0003

 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: LUCIANA MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12196

 Face ao exposto, julgo improcedente a justificação realizada e, com 

fundamento no artigo 1.210 do Código Civil e 560 a 563, ambos do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO o requerimento de liminar, formulado pela 

autora na ação de reintegração de posse, bem como pelo autor na ação 

de interdito proibitório. Intimem-se os réus desta decisão, cientificando-se 

eles que o prazo para contestar será contado a partir da data de 

intimação, na forma do parágrafo único, artigo 564 do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt., 08 de fevereiro de 2.018.-Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 786557 Nr: 8845-10.2015.811.0003

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA JESSICA MACEDO DA SILVA RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte requerente, para em cinco(5) dias, manisfestar-se 

da decisão de fl. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717536 Nr: 12980-70.2012.811.0003

 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: AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

certidão de decurso de prazo de fl.72 , requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754773 Nr: 10195-67.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para, no prazo de (5)cinco dias, efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778160 Nr: 5483-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMÉRCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT 

IDE - OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, para que no prazo de (5)cinco dias, 

informar se possui interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 798006 Nr: 13480-34.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

RONDONÓPOLIS, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

BERTONI - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 13480-34.2015

Ação: Reparação de Danos Morais

Autora: Mariana Bertoni

Réu: Sindicato dos Prod. Rurais de Rondonópolis

Denunciada à Lide: Porto Seguro S/A

 Vistos, etc...

 Mariana Bertoni, com qualificação nos autos, ingressara com a presente 

ação em desfavor de Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, 

com qualificação nos autos.

 Devidamente citado, oferecera contestação, havendo impugnação. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo a parte é requerido a 

produção de prova oral; e, a autora, o julgamento antecipado da lide, 

vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 Não há preliminares.

 Defiro a prova oral requerida pela parte ré.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 02 de maio de 

2018, às 15:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 08/fevereiro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754149 Nr: 9874-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.A MANFROI E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERTON CREMONESE DE 

SOUZA - OAB:39599, GUILHERME CLIVATI BRANDT - OAB:43368/PR, 

LAUDIO LUIZ SODER - OAB:33371/PR, MICHAEL FELIPE CREMONESE 

DE SOUZA - OAB:48286

 Face ao exposto e demais princípios atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO, com resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, a presente “Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos” aforada por FABIANA CARNEIRO DA SILVA, com 

qualificação nos autos, em desfavor de D. A. MANFROI & CIA LTDA-ME, 

com qualificação nos autos.Deixo de condenar a ré ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, porque não deu causa 

ao ajuizamento da presente ação e não resistiu à pretensão deduzida na 

inicial.Condeno a autora no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios do patrono da ré, que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido, devendo 

ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rôo-Mt., 08 de 

fevereiro de 2018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780562 Nr: 6430-54.2015.811.0003

 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: LICÍNIO DOS SANTOS SILVA NETO, GUSTAVO STAUT 

PINTO COSTA, GUILHERME STAUT PINTO COSTA, FRANCISCO GOLBERY 

ALBUQUERQUE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970/SP, JOAO BATISTA SULZBACHER - OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 Do advogado do Listisconsorte - Francisco Golbery Albuquerque Costa, 

para no prazo de (5) cinco dias, instruir e retirar as cartas precatóriasde 

fls.124/125 expedidas para às Comarcas de Cuiabá e Poconé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820703 Nr: 3208-44.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASNIR MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES 

- OAB:6534

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 3208-44.2016

Ação: Regressiva de Ressarcimento de Danos

Autora: Axa Corporate Solutions Seguros S/A

Réu: Vasnir Machado de Oliveira

 Vistos, etc...

 Axa Corporate Solutions Seguros S/A, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor de Vasnir Machado de 

Oliveira, com qualificação nos autos.

 Devidamente citado, oferecera contestação, havendo impugnação. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido a 

produção de prova oral, vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 Não há preliminares.

 Defiro a prova oral requerida pelas partes.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 07 de agosto de 

2018, às 14:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas arroladas, 

com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o seu cumprimento.

 Defiro o pedido de assistência judiciária requerida pelo réu a (fl.110).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 08/fevereiro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814877 Nr: 1169-74.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GIOVANINE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO SALOMÉ 

FIGUEIRA - OAB:255163/SP

 Do advogado da parte autora, para efetuar o pagamento das custas finais 

no valor de R$ 463,69 ( quatrocentos e sessenta e tres reais e sessenta e 

nove centavos) ao Funajuris e ao Cartório Distribuidor no valor de R$ 

54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), sendo este último via 

depósito bancário, Banco do Brasil S/A, agência 0551-7, conta corrente 

nº. 44.017-5, CNPJ 01.974.435/0001-08, nominal a Edilma Braga (Cartório 

Distribuidor), no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727090 Nr: 7982-25.2013.811.0003

 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: RDSC, GLAUCIANE GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ELISA SENA MIRANDA - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Do advogado da parte requerida, para efetuar o pagamento das custas 

finais no valor de R$ 463,69 ( quatrocentos e sessenta e três reais e 

sessenta e nove centavos) ao Funajuris e ao Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), sendo este 

último via depósito bancário, Banco do Brasil S/A, agência 0551-7, conta 

corrente nº. 44.017-5, CNPJ 01.974.435/0001-08, nominal a Edilma Braga 

(Cartório Distribuidor), no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 760674 Nr: 13721-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR ANTÔNIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT10661

 Do advogado da parte executada, para efetuar o pagamento das custas 

finais no valor de R$ 463,69 ( quatrocentos e sessenta e tres reais e 

sessenta e nove centavos) ao Funajuris e ao Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), sendo este 

último via depósito bancário, Banco do Brasil S/A, agência 0551-7, conta 

corrente nº. 44.017-5, CNPJ 01.974.435/0001-08, nominal a Edilma Braga 

(Cartório Distribuidor), no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715728 Nr: 11036-33.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO ROBERTO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEICULOS LTDA, FIAT AUTOMOVEIS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:11002-B

 Do advogado das partes executadas, Paetto Veiculos Ltda e Fiat 

Automoveis s/a, para efetuarem o pagamento das custas finais "pro rata" 

no valor total de R$ 843,76 ( oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

seis centavos) ao Funajuris e ao Cartório Distribuidor no valor total de R$ 

232,05 (duzentos e trinta e dois reais e cinco centavos), ficando rateado 

os valores em 50% entre os executados no valor de R$ 421,88 

(quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) ao Funajuris e 

R$ 116,02 (cento e dezesseis reais e dois centavos) ao Cartório 

Distribuidor, sendo este último via depósito bancário, Banco do Brasil S/A, 

agência 0551-7, conta corrente nº. 44.017-5, CNPJ 01.974.435/0001-08, 

nominal a Edilma Braga (Cartório Distribuidor), no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002843-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BOMFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002843-70/2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: Sergio Bomfim. Vistos, etc. Atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de 

valores e requisição de informações, bem como, os convênios “Renajud” e 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu 

(fl.103 – correspondência ID 10589738), conforme extratos em anexo. 

Intime-se a parte ré, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que 

de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

06 de fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 
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Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002321-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO EVANGELISTA BARBOSA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ZACHARIAS DE SA OAB - RJ166668 (ADVOGADO)

LIVIA REGINA FERREIRA IKEDA OAB - RJ163415 (ADVOGADO)

FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI OAB - RJ95237 

(ADVOGADO)

CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR OAB - RJ135124 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1002321-09.2017 

Ação: Indenização de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral Autor: Thiago 

Evangelista Barbosa Teixeira. Ré: Telefônica do Brasil S.A Vistos, etc. 

THIAGO EVANGELISTA BARBOSA TEIXEIRA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

TELEFONICA DO BRASIL S.A, com qualificação nos autos, aduzindo: 

“Que, o autor realizou para com a ré contrato de prestação de serviços 

consistente em um pacote de utilização telefônica, ao qual permitia que o 

autor realizasse chamadas ilimitadas para qualquer número ‘Vivo’, bem 

como envio de SMS para qualquer outra operadora usando o código ‘15’; 

que, como contraprestação o requerente pagava uma mensalidade no 

valor de R$ 52,99 (cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos); 

que, o autor sempre cumpriu com suas obrigações; que, em agosto de 

2016 o requerente constatou que seu telefone não mais realizava e nem 

recebia ligações, nem mensagens de texto e nem recebia dados de 

internet; que, acreditou que o problema era simples, vindo a desligar e ligar 

o aparelho, mas não resolveu o problema; que, diante da não resolução 

automática do problema, e, passado alguns dias, procurou uma das lojas 

da ré; que, foi informado pelo preposto da ré que seu número havia sido 

cancelado uma vez que excedeu a franquia de envio de mensagens de 

texto; que, solicitou a imediata revogação do cancelamento eis que não 

existia franquia, pois o número de SMS era ilimitado; que, apesar de 

exaustivas tentativas de reaver seu número, não obteve êxito o autor; 

que, a conduta da ré causou vários danos ao autor, pois esse ocupa 

cargo de gerente comercial em uma empresa de cursos e serviços; que, 

para minimizar seus prejuízos teve o autor que adquirir novo número de 

telefone; que, diante de tais fatos, deve ser indenizado por danos morais 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu em sede de liminar a 

reativação do número cancelado; Junta documentos e dá à causa o valor 

de R$ 10.052,99 (dez mil e cinquenta e dois reais e noventa e nove 

centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária 

gratuita.” A assistência judiciária foi deferida, e o pedido liminar indeferido, 

não sobrevindo recurso. Devidamente citada, a ré apresentou 

contestação, rechaçando as alegações do autor, nos seguintes termos: 

“Que, o bloqueio da linha se deu em virtude de coibir fraude identificada 

em sua linha; que, por meio uma análise do relatório da linha bloqueada, o 

autor enviou mais de 10 (dez) mil mensagens de texto, em um período de 3 

(três) meses; que, o grande número de mensagens enviadas pelo autor 

gerou a séria suspeita de fraude com relação ao contrato celebrado; que, 

é comum no mercado o recebimento de spams por mensagens de texto; 

que, o plano contratado é para uso pessoal, mas o altíssimo números de 

mensagens enviadas diariamente certamente não condiz com tal 

finalidade. Requereu a improcedência da demanda.” Foi designada 

audiência preliminar, a qual se realizou, entretanto, não se obteve êxito. 

Sobre a contestação, houve manifestação tardia da parte autora 

(ID10585966). Intimadas as partes acerca da necessidade de dilação 

probatória, a ré manifestou interesse na produção de prova pericial. O 

autor manifestou-se (ID 10585967), vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao 

ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, 

passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio 

Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). No caso em 

tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é indenização por danos 

morais tendo em vista a suspensão irregular de seu contrato, segundo a 

qual, faz jus. Inexistem preliminares a serem decididas. Indefiro o pedido 

de prova pericial técnica requerida pela parte ré, tendo em vista que 

mostra-se ineficaz ao caso concreto (art.370, parágrafo único do CPC). 

No mérito, analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, pois, em que pese à versão defensiva 

trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve 

ser debitado à ré, que não obteve êxito em demostrar que tomou todas as 

providências que lhe eram necessárias a fim de assegurar o correto e 

idôneo procedimento para cientificar o autor acerca de eventual 

irregularidade, oportunizando inclusive o contraditório. A ré, por intermédio 

de seu bastante procurador, ao apresentar a sua peça defensiva não 

conseguiu comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, cujo ônus era seu, eis que se trata de relação de 

consumo e o autor cumpriu com o ônus que lhe incumbia, qual seja, que 

sua linha foi suspensa sem qualquer motivo aparente. De outro lado, a ré 

ao juntar documentos em sua tese de defesa, inclusive reconhece que “o 

bloqueio da linha se deu em virtude de coibir fraude identificada em sua 

linha; que, por meio uma análise do relatório da linha bloqueada, o autor 

enviou mais de 10 (dez) mil mensagens de texto, em um período de 3 

(três) meses; que, o grande número de mensagens enviadas pelo autor 

gerou a séria suspeita de fraude com relação ao contrato celebrado;”. 

Pois bem, ocorre que ainda que tenha suspeitado da existência de 

irregularidade, a ré demonstrou conduta completamente inadequada para 

solucionar o problema ao cancelar de plano a linha do autor. Em momento 

algum a ré buscou verificar se suas suspeitas eram verídicas, 

oportunizando ao autor o direito do contraditório e ampla defesa, 

incorrendo em inegável falha na prestação do serviço. Em caso análogo, a 

jurisprudência assim tem-se manifestado: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a 

adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. É defeso à parte discutir, 

no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se 

operou a preclusão (art. 507, CPC/15). 3. A falha na prestação de 

serviços pela ré, e a conhecida, via crucis por que passam os clientes 

das prestadoras de serviços de telefonia para a solução dos mais simples 

infortúnios, transborda o mero aborrecimento, consubstanciando 

transtorno tal que justifica a indenização por danos morais, cuja fixação 

deve ser arbitrada com moderação, em estrita observância ao princípio da 

razoabilidade. 4. O termo inicial para a incidência dos juros de mora nos 

casos de responsabilidade civil contratual é a data da citação, conforme 

entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Na 

fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa 

remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. 

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos 

termos do art. 85, § 11 do CPC.” (TJ-SP 10101041120158260066 SP 

1010104-11.2015.8.26.0066, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 

17/01/2018, 37ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 17/01/2018) Evidente ressaltar que em que pese a ré elencar 

toda a dinâmica dos fatos, bem como colacionar aos autos documentos, 

estes não são hábeis a elevar a improcedência da demanda na forma que 

pretende. Dessa forma, não fora diligente em demonstrar que inexiste 

culpa de sua parte apta a não ensejar o dever de indenizar. Do exposto, 

declaro irregular o cancelamento da linha telefônica do autor. No que tange 

o dano moral, entendo que esse também é ocorrente. Uma vez declarada 

a ilegalidade da conduta da ré, bem como a impossibilidade de resolução 

administrativa do problema, configura-se causa que supera o mero 
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aborrecimento do cotidiano. Nessa mesma linha é o pacífico entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS. 

QUANTUM. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. 1. Para que fosse possível 

a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido a respeito da existência 

dos danos materiais, bem como dos valores fixados para sua reparação, 

seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos constantes dos 

autos, o que é defeso em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 

7/STJ. 2. A alteração do montante estabelecido a título de indenização por 

danos morais somente é possível, em sede recurso especial, nas 

hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revelar-se 

irrisória ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso, em que foi 

fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais). 3. A divergência pretoriana não 

pode ser analisada quando o acórdão recorrido está assentado em 

matéria probatória, como no caso. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 457352 PE 2013/0421609-3, Relator: 

Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/11/2014, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2014) Resta somente a fixação do 

quantum indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste 

critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou 

até mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao 

dano, mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há 

previsão legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano 

moral ou mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da 

lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às 

suas peculiaridades, assim como à repercussão econômica da 

indenização do dano moral, o certo é que o valor da condenação, como 

princípio geral: “não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar 

em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral’, 

promovida por THIAGO EVANGELISTA BARBOSA TEIXEIRA, com 

qualificação nos autos, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, com 

qualificação nos autos, para o fim de declarar ilegal a suspensão do 

serviço de telefonia, bem como condenar a ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, 

devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE) 

a contar desta decisão. Condeno-a também ao pagamento de custas 

judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sob o valor da condenação. Transitada em julgado, não havendo pedido 

de cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 09/fevereiro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 759746 Nr: 13232-05.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CRISTIANO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANOEL BARBOSA FILHO, IMUNOTECH 

SISTEMAS DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSETO JUNIOR - 

OAB:118.908 SP, THATIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/GO 

32.045

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para que, 

efetue o pagamento Dos Honorários Periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 758030 Nr: 12134-82.2014.811.0003

 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: ESPÓLIO DE ALDIMARIO BEZERRA CAVALCANTE, 

GUIOMAR APARECIDA CAVALCANTE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO SOCORRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:OAB/MT 16.955

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestar-se sobre petição de folhas n° 196.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 293794 Nr: 8363-19.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOARES IMPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA DA CRUZ PANIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores da partes, para 

manifestar-se sobre petição do Leiloeiro de folhas n°139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 787704 Nr: 9292-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA RODRIGUES DE REZENDE, ANTONIO 

FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDES - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:00000000000000

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre petição do Leiloeiro de folhas n°67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 788561 Nr: 9656-67.2015.811.0003

 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: ROBERTO DE MELO BEBER, ANA CLEIA JEAN DE 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE MOURA, NECY BATISTA 

DE GOIS TERRA, LAZARO TERRA, LEANDRO DA SILVA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 178v.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 810125 Nr: 17921-58.2015.811.0003

 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: IGUAÇU MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON MASCHIO, GILMAR MASCHIO, ANA 

CRISTINA DA ROCHA MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca da devolução Carta Precatória expedida para 

Comarca de Guarantã no Norte- MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 346488 Nr: 1910-03.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ANTONIO DALFORNO, VERA LUCIA 

MARIN DALFORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT/5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZ REJANE SOUZA 

TAZONIERO - OAB:10514/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 136v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 389101 Nr: 2729-66.2007.811.0003

 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: DELLA SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:OAB/MT 10.453

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 401221 Nr: 14830-38.2007.811.0003

 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: MARCELO MARTINS LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, 

CONVENIENCIA BARBOSA, VALDEIR DOS SANTOS MACEDO, KATIA 

ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 154v/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 415359 Nr: 10993-38.2008.811.0003

 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: ANA LUCIA GARCIA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO EMPRESAS, RIGATTI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:MT/5135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 161/186.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 439343 Nr: 8010-95.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA LAIS FERREIRA SACHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT/10133, BRUNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - OAB:18.396 MT, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes, da r. sentença 

retro, uma vez que a mesma não foi publicada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 449057 Nr: 4237-08.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDE HILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 703090 Nr: 11068-72.2011.811.0003

 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: ANICE CANURI PAULINA PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTON ROSA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279, MIVALDO MATIAS SOARES - OAB:16058/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 94v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 727720 Nr: 8577-24.2013.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: GUILHERME DIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre Embargos de Declaração de folhas nº 156/159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 770999 Nr: 2659-68.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MARTINS DA SILVA, DEUSELITE DA SILVA 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST - SERVIÇOES ELÉTRICOS LTDA, CEMAT - 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, SILVAN SOUZA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:9.084-A, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 789467 Nr: 10018-69.2015.811.0003

 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: V F NOBRE & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração: 10018-69.2015.811.0003 - Código 789467 – Parte 

Requerente: VF Nobre e& Cia Ltda ME – Parte Requerida: Banco do Brasil 

S/A - INTIMAÇÃO A DRª JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR OAB/MT 8872, 

representando o polo ativo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas no valor de R$ 410,39 (quatrocentos e dez reais e 

trinta e nove centavos) e taxas judiciárias no valor de R$ 451,77 

(quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), sendo 

débito com o FUNAJURIS, no valor total de R$ 862,16 (custa e taxas: 

410,39 + 451,77 = 862,16) e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 

139,35, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar 

a competente guia de recolhimento no site do www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, 

conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 804388 Nr: 16074-21.2015.811.0003

 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: ELENIR DE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CARVALHO 

GONÇALVES - OAB:19989/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para MANIFESTAR nos autos, no 

prazo legal, REQUERENDO o que entender de direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002704-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISSON DE SOUZA GIROTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE BARBOZA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002704-84.2017.8.11.0003. Visto em correição. Intime o 

exequente para emendar a inicial, nos termos dos artigos 319, V e 798, b, 

do CPC, eis que ausente à indicação do valor da causa, bem como traga o 

demonstrativo de débito atualizado da dívida exequenda e cópia do 

protesto efetivado em 24.11.2016, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Após, conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis 

- MT, 07 de julho de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005946-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA DA SILVA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005946-51.2017.8.11.0003 Vistos etc. Postergo a 

apreciação do pedido de tutela antecipada, para após o decurso do prazo 

de contestação. De outro turno, tendo em vista que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará 

na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 
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Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de outubro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006983-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006983-16.2017.8.11.0003. Vistos etc. O 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, que 

tramitará pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), na forma de 

processo autônomo e não como mera fase processual da ação coletiva, 

sendo, portanto, necessário o recolhimento das custas/despesas 

processuais. A mencionada sentença declarou a nulidade dos contratos 

firmados entre todos os divulgadores com a empresa ré. O credor alega 

ter adquirido contas da empresa executada, no valor total de R$ 6.087,88 

(seis mil, oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos). Entretanto, não 

juntou os comprovantes de aquisição/pagamento. 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 

o 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 do 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) 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 o credor 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

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007038-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007038-64.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a credora 

para instruir a inicial com o comprovante de pagamento do boleto juntado 

no Num. 9989661 - Pág. 3, bem como os extratos bancários do período de 

maio 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, no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, no 

mesmo prazo supra, deverá a credora comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando o extrato do benefício recebido pelo INSS, para comprovar sua 

condição de aposentada, 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

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007434-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA FLOR (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 1007434-41.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a credora 

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 dos 

boletos juntados nos autos, para aquisição dos Kits/voips e ingresso na 

rede “telexfree”; b) Extratos bancários do período de junho 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. Ainda, no mesmo prazo supra, deverá a credora 

comprovar que preenche os pressupostos legais para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, juntando o 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 292864 Nr: 7176-73.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA, SEBASTIAO PAULA DO CANTO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLIMPIA DA COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA OLIMPIA DA COSTA - 

OAB:1.305-4

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 435952 Nr: 4620-20.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, QUERENDO, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE FL. 515/538.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426255 Nr: 8398-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICE FAUSTINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 462,54 

DO FUNAJURIS, E R$ 54,90 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 427063 Nr: 9266-10.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440507 Nr: 9176-65.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, ARCLEIDY DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORISVAL LAUDEMIR DA COSTA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750930 Nr: 8250-45.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NOADIA HELENA DE OLIVEIRA PEDROSA, 

MIDIA HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE 

SOBRE PETIÇÃO E DOCUMENTOS (FL. 133/135) INFORMANDO 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 284402 Nr: 154-61.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR MICHEL GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, JOSE BONFIM DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402745 Nr: 16258-55.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA GABRIEL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429096 Nr: 11232-08.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFÉRTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTONIO DALFORNO, VERA LUCIA 

MARIN DALFORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432578 Nr: 1243-41.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMOV DESIGN & CASA BONITA INTERIORES 

LTDA, EDIMILSON SILVERIO ROSA DE BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 722091 Nr: 3109-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARILÚ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO ESPORTE CLUBE DE RONDONÓPOLIS, 

INNOVA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101, ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727987 Nr: 8826-72.2013.811.0003

 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: MAURICIO VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 463,85 

DO FUNAJURIS, E R$ 54,90 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797476 Nr: 13283-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS COLOMBO 

LTDA-ME, JANDIR TOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:MT6.053-B, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:OAB/GO 29.189A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804402 Nr: 16084-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINGTON SATURNINO LIBANO, MARIA CRISTINA 

ZANQUETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que analisando detidamente os autos, observa-se que a parte 

executada não tem procurador constituído nos autos, tendo inclusive sido 

decretada sua revelia. Assim, impulsiono os autos para INTIMAÇÃO DA 

PATRONA DO CREDOR , para promover o andamento do feito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 52173 Nr: 599-55.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA FREDERICO WURMEISTER, 

JOAO GUILHERME WURMEISTER, ESPOLIO DE ADAIR FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 792095 Nr: 11140-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLIDER TRANSPORTES ROD. DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXECUTADO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 462,54 

DO FUNAJURIS, E R$ 54,90 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 721640 Nr: 2661-09.2013.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAVID SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 721640

Vistos etc.

Defiro o pedido à fls. 95 tão somente para busca do atual endereço do 

requerido com a utilização dos sistemas Infojud e Bacenjud.

 Vindo aos autos a informação, dê-se vista a requerente para 

manifestação.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 353565 Nr: 8573-65.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDICI BOMBAS HIDRAULICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 353565.

 Vistos etc.

Tendo em vista que as Cooperativas de Crédito já foram incluídas como 

instituições participantes do Sistema BacenJud, conforme o Regulamento 

emitido em 17.10.2016, é certo que se não houve pesquisa/bloqueio de 

valores nas Cooperativas de Crédito – SICOOB e SICREDI à fls. 207/208, é 

porque a devedora não possui conta bancária nas mencionadas 

instituições, razão pela qual indefiro o pedido de expedição de ofício 

pleiteado à fls. 218/218-v.

 No entanto, considerando o lapso temporal decorrido desde a última 

tentativa de bloqueio de ativos financeiros realizada em 11/01/2017, fls. 

207/208, determino, uma vez mais, a realização da penhora on line, nas 

contas bancárias da executada, com a utilização do convênio Bacenjud, 

até o valor do débito indiciado no cálculo à fls. 219.

 Porventura reste infrutífera a nova tentativa, deverá a exequente 

promover o regular andamento do feito indicando bens passíveis de 

penhora para a garantia da dívida no prazo legal.

 Cumpra. Expeça o necessário.

 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.: 709792 Nr: 4732-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A), ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MOACIR ORLATO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 709792.

 Vistos etc.

I- Defiro, uma vez mais, a realização da penhora on line com utilização do 

convênio Bacenjud, no valor constante à fls. 133.

 II- Porventura reste infrutífera a nova tentativa, deverá o exequente 

promover o regular andamento do feito indicando bens passíveis de 

penhora para a garantia da dívida no prazo legal.

 III- 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.: 731079 Nr: 11568-70.2013.811.0003

 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): ESPOLIO DE JANETE VIEIRA LIMA 

GONCALVES, ROSIMEIRE GONÇALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA APARECIDA 

BONATTI - OAB:9644/MT

 Código nº 731079

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se a impugnação ao 

cumprimento de sentença versa, unicamente, sobre excesso de 

execução.

Vê-se, também, que o devedor reconhece como devido, prima facie, a 

quantia de R$ 30.054,78 (trinta mil, cinquenta e quatro reais e setenta e 

oito centavos), conforme manifestação à fls. 535.

Dessa forma, considerando que o valor reconhecido pelo executado como 

devido é incontroverso, determino a expedição de alvará judicial a favor 

do credor, no montante de R$ 30.054,78 (trinta mil, cinquenta e quatro 

reais e setenta e oito centavos), devendo serem observados os dados 

bancários informados à fls. 527.

Após, encaminhe os autos à contadoria judicial para apuração do quantum 

debeatour, devendo ser utilizado como parâmetro a decisão proferida na 

Primeira Instância, ratificada pelo Juízo ad quem. (fls. 416/422)

Atualizado o cálculo, digam as partes.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 01 de fevereiro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797247 Nr: 13212-77.2015.811.0003

 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: EUGENIO LUIZ VELOSO, MARIA NEUSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A(GRUPO ENERGISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423/O, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP299.951

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO, para devolução dos autos nº 

13212-77.2015.811.0003, Protocolo 797247, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729550 Nr: 10222-84.2013.811.0003

 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: DEUSELITE DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA, MATERCLIN 

CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO S/C LTDA, SOMED 

COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E ADM. DE 

PLANOS DE SAUDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO SILVA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MS 14.553, LEONARDO DISCONZI 

MARTINS - OAB:OAB/MS 12.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, MARCO AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO - 

OAB:MT/5984, PALOVA AMISSES PARREIRA - OAB:55.542/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 10222-84.2013.811.0003, Protocolo 

729550, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776334 Nr: 4776-32.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA TALINE RODRIGUES BORGES, ANIZIO 

FRANCISCO MANGABEIRA, ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI 

DE RONDONÓPOLIS, BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAISA FERREIRA 

CARVALHO DA COSTA, para devolução dos autos nº 

4776-32.2015.811.0003, Protocolo 776334, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420865 Nr: 3048-63.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR, PATRÍCIA AGUIAR 

CAMACHO CARVALHO, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 3048-63.2009.811.0003, Protocolo 

420865, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS, para devolução dos autos nº 8259-02.2017.811.0003, 

Protocolo 874705, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736025 Nr: 15445-18.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI TORREMOCHA FIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENÉZIO MACHADO VIEIRA, 

VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 15445-18.2013.811.0003, 

Protocolo 736025, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443807 Nr: 12476-35.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANETE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:, ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS, para devolução dos autos nº 12476-35.2010.811.0003, 

Protocolo 443807, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796943 Nr: 13087-12.2015.811.0003

 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: SOS - SAÚDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA, RAFAEL 

SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRICIA 

MEIRELLES WIECZOREK, para devolução dos autos nº 

13087-12.2015.811.0003, Protocolo 796943, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008147-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MONTORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008147-16.2017.8.11.0003. Vistos etc. Trata de carta 

precatória oriunda do processo que tramita perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste/MT, visando avaliação do imóvel 

penhorado localizado nesta Comarca. Em razão disso, vê-se que o juízo 

competente para o processamento deste feito é o Juízo da 6ª Vara Cível 

desta Comarca, conforme dispõe o Provimento nº 10/2003-CM. Entretanto, 

os feitos daquela vara tramitam na forma física. Assim, declaro a 

incompetência deste juízo e determino o arquivamento do presente com as 

baixas e anotações necessárias. Intime a parte autora desta decisão, vez 

que não haverá redistribuição/remessa, bem como para promover a 

correta distribuição do pedido, na forma física, junto ao Juízo da 6ª Vara 

Cível desta Comarca. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de outubro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007989-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA ARANTES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO)

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. (RÉU)

NR PARTICIPACOES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007989-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. Os demandantes 

pleiteiam a antecipação de tutela para determinar que as demandadas 

retirem o nome do autor de uma lista interna criada pelas empresas rés. O 

artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de 

tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em análise dos documentos carreados nos 

autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é 
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absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste 

presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória 

acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da tutela 

antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que 

uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não 

demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da 

medida ora pleiteada. Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui 

almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do 

pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, 

como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou 

assegurando eficácia de qualquer processo. Portanto, vê-se a 

necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, 

principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. 

Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o 

qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida 

cautelar, indefiro a medida pleiteada. Defiro, no entanto, a assistência 

judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais. Tendo 

em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de outubro de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007964-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BATISTA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYME GARCIA OLIVEIRA OAB - SP401568 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007964-45.2017.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como 

requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se 

que o demandante realmente efetuou em seu nome contrato com a 

requerida. Não consta nos autos qualquer documento capaz de 

comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que 

a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante 

quanto ao pleito antecipatório. In casu, vê-se a ausência de suficiente 

verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida 

pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só 

as alegações da parte autora. Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova 

inequívoca deve conduzir o magistrado a um juízo de probabilidade, 

verossimilhança sobre os fatos narrados. O juízo de verossimilhança é 

aquele que permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos, a um 

‘elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor’. É 

imprescindível acrescentar que a verossimilhança refere-se não só à 

matéria de fato, como também à plausibilidade da subsunção dos fatos à 

norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. O magistrado 

precisa avaliar se há probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e 

quais as chances de êxito do demandante.” (Curso de Direito Processual 

Civil, volume 2, página 490). Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar 

a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o 

dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de 

provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o 

pedido. Defiro, no entanto, o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de outubro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007996-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FABIANO CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007996-50.2017.8.11.0003 Vistos etc. O demandante pleiteia 

a antecipação de tutela para determinar à demandada que regularize a sua 

situação com o curso, bem como que permita o seu acesso ao conteúdo 

dos portais virtuais. O artigo 300 do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a 

possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos 

para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em 

análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela 

pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, 

incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se 

faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O 

instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido 

cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a 

parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de 

indeferimento da medida ora pleiteada. In casu, vê-se a ausência de perigo 

de dano em relação ao direito alegado o que obsta o deferimento da 

medida pleiteada, eis que a regularização, objeto da lide, não importará na 

recuperação do presente semestre letivo, de modo que o pedido de tutela 

antecipatória em nada causará prejuízo à parte autora caso seja 

apreciado posteriormente. Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada 
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aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito 

do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, 

como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou 

assegurando eficácia de qualquer processo. Portanto, vê-se a 

necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, 

principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. 

Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o 

qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida 

cautelar, indefiro a medida pleiteada. Defiro, no entanto, a assistência 

judiciária gratuita, haja vista estarem previstos os requisitos legais. Quanto 

à audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15, tendo em vista 

que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da citada audiência. 

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes 

e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá 

ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem 

como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes 

quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita 

nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se 

vislumbrou na realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 

do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. 

Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício 

Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente 

realizará as audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui 

conciliadores e mediadores suficientes para atender a demanda de 

processos desta Comarca e, caso haja a designação da audiência de 

conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual restará 

prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução (cíveis e 

criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, 

cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do 

CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de 

outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008374-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MORAIS MORENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO)

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, adr regular prosseguimento 

ao feito, postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004184-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE OAB - MT6973/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004184-34.2016.8.11.0003 AUTOR: MARIA APARECIDA 

DA SILVA SOARES Advogado do(a) AUTOR: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - MT0014310A RÉU: MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME Advogado do(a) RÉU: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - MT6973/O 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, justif icando, 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002230-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AURELIO VALENTIM (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Deixo de apreciar o pedido retro uma vez que tal 

procedimento requerido já fora incluído no prontuário do veículo quando da 

deliberação inicial dos autos. Assim, intime-se a parte autora para 

requerer o que de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 355075 Nr: 10056-33.2005.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JULIA CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIA ELISABETE PICOLO DE MEDEIROS - 

OAB:4869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar acerca da 

resposta da Caixa Econômica Federal de folhas retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781611 Nr: 6824-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALEX MOURA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURILENE SOUSA CARMO DO 

PRADO - OAB:16682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:OAB/SP-221.386

 Intimação da parte executada, via seu patrono (art.854, §2º do CPC)da 

penhora de valores realizada via sistema BacenJud, na importância de R$ 

10.168,15(dez mil cento e sessenta e oito reais e quinze centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425147 Nr: 7285-43.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURIDES MARIA RODRIGUES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA DE ARAUJO FILGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls. 481, autorizando a busca de endereço da parte 

requerida através dos sistemas disponíveis a este juízo (BACENJUD, 

INFOJUD).

Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Caso seja fornecido novo endereço, fica desde já deferido o mandado de 

penhora, como requerido às fls. 481.

 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.: 432296 Nr: 960-18.2010.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RENI SCHULZ, TRAUDI INGRID 

WOTTRICTI SCHULTZ, DOUGLAS ALECIO SCHULZ, GLORIA FERREIRA DA 

SILVA SCHULZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Certifico que o exequente everá proceder à nova distribuição da carta 

precatória já expedida no feito, que também já foi retirada pelo exequente, 

devendo, no prazo legal, comprovar sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735019 Nr: 14711-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CAMILO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 741233 Nr: 2827-07.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSENILDO SANTOS RODRIGUES 

- OAB:22474/O MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO JOSE MELATTI - 

OAB:OAB/MT11096, SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT10.416

 Intimação da parte requerida para, em cinco dias, manifestar acerca da 

busca de endereços de suas testemunhas, conforme extratos de fls. 

151/153, sob pena de preclusão de sua oitiva/inquirida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 712793 Nr: 7876-97.2012.811.0003

 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: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS 

- OAB:252.569/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812001 Nr: 87-08.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDS, JOELMA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOJE IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIXON ALEXSANDRO FIORI - 

OAB:44.765/PR

 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, 
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remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência.Assento que o silêncio ou o protesto genérico por 

produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. (...)Após, 

aportados os petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha havido 

manifestação, tornem os autos conclusos para despacho saneador (art. 

357 do CPC) ou julgamento antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do 

CPC).Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada 

impede que o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao 

deslinde do feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar 

eventual interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição com o auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 806574 Nr: 16879-71.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OLIVAR DOS SANTOS, CARLOS 

HENRIQUE DOS SANTOS, NAIR CARNELOS DOS SANTOS, RICARDO 

JOSE DOS SANTOS, MARCIA RAQUEL DOS SANTOS CREMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALEXANDRA SANTANA 

DALBERTO - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo 

providenciar a emissão da guia para depósito no site do Tribunal de 

Justiça: ? Serviços ? Guias ? Diligências ? Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única, encaminhando a este Juízo o comprovante 

em duas (02) vias, somente o original.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749486 Nr: 7501-28.2014.811.0003

 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: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTOS DE CARNE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, NATHALIA KOWALSKI FONTANA - 

OAB:OAB/PR 44056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11242

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito para, em 

consequência, CONDENAR o requerido a devolver o bem descrito na 

inicial, ou o equivalente em dinheiro, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas.No caso da entrega do bem, fica facultada à autora a sua venda 

(art. 3°, §5°, do Decreto Lei n.° 911/69).Declaro a extinção do processo 

com julgamento do mérito. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, em observância ao disposto no 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.: 823405 Nr: 4124-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT14690/O, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 BANCO DO BRASIL S/A 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$30.543.165,95 da classe garantia real.

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 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 da impugnante no valor de R$26.696.485,11.

 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.: 845121 Nr: 10038-26.2016.811.0003

 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: ANTONIO DOS SANTOS DE CARVALHO, 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, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 Vistos e examinados.

 Por serem tempestivos (fls. 69), 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 dos proprietários 

anteriores do bem, indicados pelo embargante, determinando a intimação 

deste para que, no prazo de 10 dias, traga aos autos o endereço completo 

onde os mesmos possam ser localizados para a intimação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 438930 Nr: 7597-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANTONIO CAMPOS CASEMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREIA - 

OAB:15.802 MT, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - 

OAB:OAB/MT 6882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Intimação do patrono do autor para no prazo legal, informar endereço 

hábil do requerido para intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812538 Nr: 322-72.2016.811.0003

 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: JOSINEIA LEMES DE MORAIS, VRLDM, JUCINEI LEMES 

MORAIS, TTRDM, JUCELIR LEMES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO(VIDA E PREVIDENCIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal requerer 

o que de direito, tendo em vista o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413508 Nr: 9215-33.2008.811.0003

 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: ALDPPJ, ALYSON LEMES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCOSLER TRANSPORTES LTDA, 

BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FLAVIO FURTUOSO DA SILVA - 

OAB:17.935/GO, GLAUCO GOES DE GUITTI - OAB:MS/10.320

 Intimação dos advogados das partes, para tomarem ciência acerca da 

designação do inicio dos trabalhos para 05/03/2018.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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: CINARA CAMPOS DE MORAES MARCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLICIA LUPINETT FERNANDES 

- OAB:21899/O, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 Intimação dos advogados da parte requerida, dr. Paulo Sérgio Cirilo 

OAB/MT 5448-B e Drª Clícia Lupinett Fernandes OAB/MT 21899-O, 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.: 875691 Nr: 8679-07.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ARAUJO TRAMARIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos para intimação da parte autora para manifestar-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 19 e, no caso, de ser 

requerida nova tentativa de citação, para que informe o local onde deverá 

ser cumprido o mandado, bem como para que efetue a expedição da guia 

de diligência no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e juntada do 

comprovante de pagamento da mesma, a fim de possibilitar o cumprimento 

da diligência, sob pena de devolução da deprecata para a comarca de 

origem.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 421324 Nr: 3601-13.2009.811.0003

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - 

OAB:23193, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 Processo n.º 3601-13.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Não se olvidando do pleito de fl. 151, considerando que as partes já 

compuseram amigavelmente nestes autos, entendendo ser de bom alvitre 

oportunizar nova tentativa de composição, nos termos do art. 139, II e IV, 

do Código de Ritos, já que deve o juiz velar pela rápida solução do litígio, 

tentando, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, pelo que 

designo o dia 08.03.2018, às 16h, para a realização de audiência de 

tentativa de conciliação, devendo constar no mandado que as partes 

deverão se fazer presentes ou seus procuradores com poderes 

expressos para transigir.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário, com urgência.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de fevereiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 811868 Nr: 41-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:MT/ 17.098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B

 Intimação dos patronos da parte requerida Dr. Rafael Soares Martinazzo e 

Dra. Ana Paula Marques Andrade, dos termos da sentença cuja parte 

dispositiva segue adiante transcrita: "... 5. Ante todo o exposto e a 
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concordância expressa do requerido e atual curador da interditada e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

veiculado na inicial, ex vi do art. 487, III, a, do Código de Ritos, para nomear 

a Sr.ª ANA MARIZA PANES DO RÊGO (representante da Fundação Lar 

Cristão) como curadora da Sr.ª Ana Ferreira da Silva, em substituição à 

requerida, face à impossibilidade desta em continuar no exercício de tal 

múnus, devendo ser expedido o termo de curatela..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 779726 Nr: 6092-80.2015.811.0003

 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: GLDM, MAGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER JUNIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:18126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da parte Autora de que 

foi realizada a averbação do divóricio das partes.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 01 (UM) ANO

AUTOS N.º 13467-40.2012.811.0003 – CI 718017

ESPÉCIE: Procedimento Ordinário

PARTE REQUERENTE: PAULA MARIA DE SOUZA e ROMILDA MARIA DE 

SOUZA e ELY MARIA DE SOUZA e NEMI MARIA DE SOUZA

PARTE RÉQUERIDA: ELIDIO ANTONIO DE SOUZA

INTIMANDO: ELIDIO ANTÔNIO DE SOUZA, CPF: 229.960.011-68, brasileiro, 

data de nascimento: 20/07/1947, Av. Amazonas 1033, Centro, 

Rondonópolis - MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO AUSENTE E TERCEIROS INTERESSADOS, 

ACERCA DA ARRECADAÇÃO DE BENS DESCRITO AS FLS. 45/46 DESSES 

AUTOS, SOB MATRÍCULA 10.928 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DESTA COMARCA. DEVENDO O AUSENTE COMPARECER PARA 

ENTRAR NA POSSE DOS BENS NOS MOLDES DETERMINADOS NO ART. 

745, DO CPC. CIENTIFICANDO-O AINDA DA DESIGNAÇÃO DA SRª. PAULA 

MARIA DE SOUZA, COMO CURADORA PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS 

MESMOS.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Considerando-se que resta superada a 

fase de arrecadação e que foram infrutíferas todas as tentativas de 

localização do Sr. Elidio Antonio de Souza, determino à Serventia que 

proceda a publicação de editais anunciando a arrecadação e chamando o 

ausente a entrar na posse de seus bens nos moldes determinados no art. 

745, ‘caput’, do CPC. Transcorrido o lapso de um ano a que alude o r. 

disposto legal, abra-se vistas dos autos à parte autora para requerer o 

que entender pertinente. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, extraiu-se o presente Edital, que será afixado na 

sede deste Juízo, no local de costume e publicado no Diário da Justiça de 

02(dois) em 02(dois) meses, pelo prazo de 01(um) ano, conforme disposto 

no artigo 745, do CPC. Eu, MAISA BRAUN, MATRÍCULA n° 31986, 

ESTAGIÁRIA, digitei.

Rondonópolis - MT, 8 de fevereiro de 2017.

Hélio Avelino dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003909-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. R. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILSON JOSE GALDINO OAB - MT11554/O (ADVOGADO)

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte EMBARGADA para, querendo, se manifestar no 

prazo de quinze dias (art. 920, I, CPC), conforme despacho inicial.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003428-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADVAN GONCALO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SANTOS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003428-25.2016.8.11.0003 Vistos etc., Certifique-se acerca de 

eventual apresentação de contestação por parte da demandada, 

devidamente citada no ID 9892550. Em caso de decurso de prazo sem 

manifestação, à luz do art. 72, I do CPC, desde já nomeio curador especial 

à menor requerida, o Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS – Floriano Peixoto), 

abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. Dê-se vista dos autos ao curador 

ora nomeado pelo prazo de 15 dias para contestar o pedido, bem como 

apresentar requerimentos que entender necessários à apuração da 

verdade real. Após, intime-se a parte autora para se manifestar, em igual 

prazo e, colha-se parecer ministerial. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 09 de 

fevereiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000365-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. M. (REQUERENTE)

S. A. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. O. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO SOCIAL recebido por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, através dos 

patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, manifestem-se 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003361-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA REGINA TERTULIANO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ADRIANO SALOME (RÉU)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 9275307.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006441-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 
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FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 11667517

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002977-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIVANIA KARINY PEREIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MOREIRA MELO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 9274173.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 447615 Nr: 2794-22.2011.811.0003

 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: RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCAD, VHAD, CAAD, EAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO DE 

MATTOS ZWICKER - OAB:193557, NELLY REGINA DE MATTOS - 

OAB:37.495

 Pelo(a) MM(ª) Juiz(a) foi deliberado: Vistos etc. I – Com supedâneo no art. 

437, §1º do CPC, dos documentos derradeiramente apresentados pela 

parte autora, faculto manifestação da parte adversa, no prazo de quinze 

dias. II – Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida com a 

finalidade de oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida. III – Na 

Sequência, abra-se vista às partes para apresentação de memoriais, no 

prazo sucessivo de cinco dias, a começar pela Defensoria Pública. IV – 

Com os memoriais finais das partes, colha-se parecer ministerial. V – 

Após, conclusos para sentença. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 700991 Nr: 8968-47.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDASDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do parágrafo único do art. 771 c.c. art. 485, III, ambos do CPC. Sem custas 

e honorários ante o precedente deferimento da assistência judiciária 

gratuita. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares.Ciência ao Ministério Público.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 750732 Nr: 8161-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSDS, TSDS, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCIELE MORETTI DE MELO - 

OAB:18451, VALESKA MACHADO MARTINS - OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO MARK DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 15143, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DO (A) AUTOR (A)PARA FAZER 

COMPARECER O (A) INTERESSADO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PARA ASSINAR O TERMO DE GUARDA DEFINITIVA, SOB PENA DE EM 

NÃO O FAZENDO, OS AUTOS SEREM ARQUIVADOS, SEM A RESPECTIVA 

PROVIDÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 751427 Nr: 8509-40.2014.811.0003

 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: ALDSO, JDSO, ANA OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AGUINALDO OLIVEIRA DE 

SOUZA, ESPÓLIO DE JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas eis que as partes militam sob o pálio da Justiça 

Gratuita.Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal 

de partilha na forma vindicada (fls. 78/79) e carta de adjudicação 

referente ao bem móvel inventariado, em favor de Jose Teonilio de Oliveira 

Sousa (fls. 80/81).Deverá a inventariante efetivar a prestação de contas, 

no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comprovação nos autos do depósito 

dos valores correspondentes à alienação da motocicleta, em conta 

poupança de titularidade dos herdeiros menores, cujo quantum poderá ser 

levantando quando estes atingirem a maioridade ou mediante alvará 

visando a aquisição de patrimônio diverso, sob pena de 

responsabilidade.Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a 

expedição do quanto necessários aos interessados, abra-se vista à 

Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações 

necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo.Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 792774 Nr: 11440-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDQBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELA ENDERLE BANAK - 

OAB:, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Intimo o patrono da exequente para no prazo de 5(cinco) dias, 

comparecer na secretaria da 2° Vara de Família e Sucessões, para retirar 

a carta de adjudicação expedida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 846352 Nr: 10348-32.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSA, LGSA, ACDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO MARANHAO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, à luz do ajuste entabulado entre as partes (fl. 76) e pelo que dos 

autos constam, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários face à gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público.Intime-se 

pessoalmente o autor.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 405916 Nr: 1604-29.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHSDA, HNSDA, VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 
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OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do parágrafo único do art. 771 c.c. art. 485, III, ambos do CPC. Via de 

consequência, desde já implemento ao desbloqueio judicial do veículo 

constritado eletronicamente via Renajud.Sem custas e honorários ante o 

precedente deferimento da assistência judiciária gratuita. Preclusa a via 

recursal, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados via 

Bacenjud em favor do executado, bem como oficie-se ao SPC e ao 

SERASA a fim de que seja dada baixa na restrição de crédito existente em 

nome do executado.Após, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 718656 Nr: 14124-79.2012.811.0003

 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: CJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:12535-B/MT, LIDIANY SILVA NUNES - OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310

 INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA para que se manifeste, no prazo de 05 

(CINCO) dias, sobre a informação prestada pela DIRETORIA DO FORO à fl. 

150, dando conta que não foi procedida a coleta do material genético para 

a realização do exame de DNA em razão do não comparecimento da parte 

ISADORA CAROLINA MOURA SORDI, devidamente intimada via DJE, 

conforme fls. 138, 141 e 146/147.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 768299 Nr: 1394-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIANE PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDSON PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de INVENTÁRIO dos bens do ESPÓLIO de EDSON PEREIRA LIMA, 

sendo requerente e inventariante EDIANE PEREIRA LIMA e OUTROS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 

52), estadual (expedida pela PGE – fl. 51) e municipal (fl. 49), Guia de 

Informação e Apuração do ITCD, acompanhada de sua retificação e o 

respectivo comprovante de recolhimento do tributo (fls. 55/61 e 81/85).

Apresentaram-se as primeiras declarações (fls. 20/25) e plano de partilha 

na forma legal (fls. 87/90).

Realizaram-se as avaliações judiciais dos imóveis inventariados (fls. 

106/107), anuindo o ente ministerial quanto aos valores a eles atribuídos 

(fls. 120/121) e, quedando-se inerte os herdeiros (fls. 116/117).

 Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecido EDSON PEREIRA LIMA, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas ante à gratuidade da justiça, que ora defiro.

 Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha na forma vindicada (fls. 87/90).

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessários aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública.

 Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

 Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 779705 Nr: 6082-36.2015.811.0003

 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: LRMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVIA MARIA LIMA 

RODRIGUES - OAB:22248/O

 Vistos etc.Cuida-se de ‘ação de regularização de guarda e 

regulamentação do direito de visitas com pedido de guarda provisória’ 

ajuizada por LAURO ROGÉRIO MACHADO SANTIAGO em desfavor de 

GLAUCIA MICHELLY SANTOS DE JESUS, ambos devidamente qualificados 

nos autos.8.Às fls. 48 consta relatório subscrito pela assistente social do 

Juízo, tendo sido a guarda provisória concedida em favor do autor 

conforme decisão de fls. 61.Realizada audiência de conciliação esta 

restou exitosa a teor do termo de fls. 69-70.O acordo restou ratificado 

pela patrona do autor (fls. 76). A representante do Ministério Público, em 

parecer, opinou pela homologação do aludido acordo (fls. 78).A advogada 

constituída pela requerida deixou de manifestar qualquer oposição quanto 

aos termos do referido ajuste (fls. 90 e seguintes). É o relatório. Decido. 

Denota-se nos autos que as partes acordaram acerca da guarda e direito 

de visitas da menor Sophia. Insta salientar, por oportuno, que o 

deferimento da guarda, conforme acordaram, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse da menor, consoante se infere pelo disposto no 

artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Por tais razões, em 

consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO por sentença, para 

que produza seus jurídicos e regulares efeitos o acordo entabulado entre 

as partes acerca da guarda da menor S. A. S. S. (Fls. 69/70). Sem custas 

ante à gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Sem honorários 

eis que o caráter consensual faz presumir a existência de ajuste particular 

sobre r. verba. Transitada em julgado, em sendo manifestado o interesse 

pelas partes no prazo de cinco dias, expeça-se o termo de guarda com as 

cautelas de praxe. Após, proceda-se ao arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo. Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 711420 Nr: 6428-89.2012.811.0003

 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: GESDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHSA, JRDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA CRISTINA BRAGA - 

OAB:126.255 OAB/MG, NATÁLIA MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:122.746 OAB/MG

 (...)Doravante, a teor do parecer ministerial retro e com vistas à 

celeridade processual, pondero que o laboratório DYAGEM 

LABORATÓRIOS, firmou convênio com o TJMT e oferece custo abaixo do 

mercado para a realização do exame, razão pela qual desde já designo o 

dia 02 de abril de 2018, às 10h00min para coleta do material genético e 

consequente realização do exame pericial. Nesta senda, deverão as 

partes comparecer a este Fórum da Justiça Estadual (portando 

documentos pessoais), situado à Rua Barão do Rio Branco, n.º 2299, 

Jardim Guanabara, esta cidade, dirigindo-se à Diretoria do Foro e se 

apresentarem à servidora Sra. Adeuzair dos Anjos Souza, gestora 

administrativa, cujo valor será custeado pela parte autora, que na data ora 

designada deverá apresentar o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais).Necessário consignar que, pelo fato do requerido contar com 

patrono regularmente constituído (fl. 40/42) é desnecessária tal diligência, 

sobretudo, considerando o lapso temporal percorrido desde a nomeação 

do laboratório Dyagem(...)Assim, intimem-se as partes, sendo a parte 

autora pessoalmente e o requerido por seu patrono, sendo que quanto ao 

requerido haverá de ser cientificado de que a sua ausência injustificada 

gerará a presunção de veracidade do alegado, conforme Súmula 301 do 
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STJ.Com o laudo, intimem-se as partes para manifestar-se em quinze dias. 

(...) designar audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de junho 

de 2018, às 14h30min.Deste modo, desde já defiro a produção de prova 

testemunhal, sendo que fixo o prazo de 10 (dez) dias da intimação da 

presente para apresentação do rol em Cartório (art. 357, § 4º, NCPC), sob 

pena de preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto 

disposto no artigo 455, § 1º, do NCPC, (...)Fixo como ponto controvertido, 

sem prejuízo de outros que poderão ser formulados no decorrer da 

instrução: a prova do parentesco entre requerente e requerido(...) Ciência 

ao Parquet.Intimem-se, todos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 711420 Nr: 6428-89.2012.811.0003

 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: GESDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHSA, JRDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA CRISTINA BRAGA - 

OAB:126.255 OAB/MG, NATÁLIA MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:122.746 OAB/MG

 INTIMAÇÃO do requerido JOSÉ REINALDO DA SILVA ALVES, 

devidamente representado pelas advogadas ÉRIKA CRISTINA BRAGA - 

OAB/MG 126.255 e NATÁLIA MACHADO DE OLIVEIRA - OAB/MG 122.746, 

da designação do dia 02 de abril de 2018, às 10h00min para coleta do 

material genético e consequente realização do exame pericial, devendo 

comparecer a este Fórum da Justiça Estadual (portando documentos 

pessoais), situado à Rua Barão do Rio Branco, n.º 2299, Jardim 

Guanabara, nesta Comarca de Rondonópolis-MT, dirigindo-se à Diretoria 

do Foro e se apresentar à servidora Sra. Adeuzair dos Anjos Souza. 

Advirto o requerido, por seus patronos, que a sua ausência injustificada 

gerará a presunção de veracidade do alegado, conforme Súmula 301 do 

STJ; INTIMAÇÃO do requerido da audiência de instrução e julgamento para 

o dia 13 de junho de 2018, às 14h30min, do deferimento da produção de 

prova testemunhal, sendo que fixo o prazo de 10 (dez) dias da intimação 

da presente para apresentação do rol em Cartório (art. 357, § 4º, NCPC), 

sob pena de preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto 

disposto no artigo 455, § 1º, do NCPC, bem como defiro a juntada de 

outros documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma 

do artigo 435, do NCPC. Fixo como ponto controvertido, sem prejuízo de 

outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: a prova do 

parentesco entre requerente e requerido.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002645-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO OAB - 

MT0013232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002645-96.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por V. D. 

de S., em desfavor de G. A. de S., ambos devidamente qualificados nos 

autos. Relata o autor que o interditando é seu irmão, sendo que o mesmo 

encontra-se impossibilitado para o exercício de qualquer atividade de seu 

cotidiano, em razão de possuir esquizofrenia, mostrando-se incapaz de 

praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Pela decisão lançada no ID nº 6731643, foi deferida a curatela provisória, 

nomeando Curador ao interditando, o Senhor V. D. de S. Estudo social 

encartado aos autos (ID nº 8798391). Em sede de audiência de entrevista 

designada por este juízo, procedeu-se à oitiva do interditando, bem como 

nomeou-se curador especial ao mesmo, caso não fosse ofertada defesa 

(ID nº 9594981). Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 

10152393 e da autora no ID nº. 10304147. Em parecer, a representante do 

Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido inicial (ID nº 

11315814). Feito concluso. É a síntese. Decido. O procedimento de 

interdição sofreu intensas transformações com a entrada em vigor da Lei 

Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze 

Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser 

‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada - em uma perspectiva 

constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus 

art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a previsão de 

incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A 

partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado 

(art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei 

apaga do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de 

deficiência, mas destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente 

ao descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que o interditando não tem condições 

de gerir seus próprios atos, 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 do 

documento médico que acompanha a exordial, o estudo social realizado 

com o interditando evidencia que este possui restrições para atividades da 

vida diária e está inapto para decidir sobre atos da vida civil, o que se 

presume, também, da manifestação do Ministério Público Federal 

encartada no ID 6721319, postulando pela interdição do requerido na 

seara previdenciária. A situação de seu quadro de saúde também foi 

constatada por ocasião da audiência de entrevista. 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, 
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JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter G. A. de S. à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por V. D. de S., a quem competirá prestar contas anualmente 

dos atos de sua gestão, ficando advertidos de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome do interditando. 

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. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 09 de fevereiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000329-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. B. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. M. G. (IMPETRADO)

S. T. N. P. R. C. R. (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1000329-76.2018.8.11.0003 VISTO. ARMANDO ALVES 

BATISTA ajuizou mandado de segurança contra ato do TABELIONATO DE 

NOTAS E OFÍCIOS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATTURAIS – 2º 

OFÍCIO, aduzindo, em síntese, que sua companheira, Sra. Ivone Pereira 

Batista, faleceu no dia 01 de janeiro de 2000, nesta cidade, e foi sepultada 

através de uma declaração de óbito, emitida e assinada pelo médico que 

atendeu a mulher na época, uma vez que desconhecia a legalidade de 

documentos relativos à emissão de Certidão de Óbito. Aduz que ao se 

dirigir até o cartório para solicitar uma via da Certidão de Óbito da Sra. 

Ivone Pereira Batista, foi informado que não havia nenhum registro em 

nome da falecida. Assim, requer a procedência do pedido, a fim de que 

seja determinado ao Cartório de Registro Civil que proceda ao registo de 

óbito, nos termos do art. 80, da Lei nº 6.015/1973. É relatório. Decido. O 

impetrante pleiteia o registro de óbito tardio de sua companheira, Sra. 

Ivone Pereira Batista, falecida no dia 01 de janeiro de 2000, e sepultada 

mediante uma declaração de óbito, emitida pelo médico legista. Com efeito, 

é incontroversa a obrigatoriedade do registro de óbito, bem como a 

possibilidade de o assentamento ser realizado após o sepultamento, na 

forma dos artigos 78 e 79 da Lei 6.015/73. Confira-se: Art. 78. Nenhum 

enterramento será feito sem certidão de oficial de registro do lugar do 

falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do 

atestado do médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de duas 

pessoas qualificadas, que tiverem presenciado ou verificado a morte. Art. 

79. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o 

assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro dos prazos 

fixados no artigo 51. O mencionado art. 51, por sua vez, estabelece os 

seguintes prazos: (...) (15) dias, ampliando-se até três (3) meses para os 

lugares distantes mais de trinta (30) quilômetros da sede do cartório. No 

entanto, a via eleita pelo impetrante não se mostra adequada. O mandado 

de segurança, como sabido, é o remédio constitucional cabível para 

proteger direito líquido e certo de qualquer pessoa física ou jurídica, 

violado ou ameaçado, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, 

por ato ou omissão ilegal ou inconstitucional (art. 1º, da Lei nº 

12.016/2009). Na hipótese, não vislumbro a existência de violação ou 

ameaça a qualquer direito do impetrante capaz de justificar a impetração 

do presente remédio. Não se nega que a pretensão do impetrante (registro 

tardio de óbito) depende de autorização judicial. Nesse sentido, inclusive, 

é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REGISTRO DE ÓBITO TARDIO. LEGITIMIDADE 

DO VÍUVO EM RELAÇÃO AO ASSENTO DE ÓBITO DA ESPOSA. ART. 79, 

DA LEI Nº 6.015/73. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ART. 

109, DA LEI Nº 6.015/73. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PROVA DO 

ÓBITO EM DECLARAÇÃO MÉDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO 

PROVIDO. Considera-se possível o pedido de assento de óbito após o 

sepultamento, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei nº 6.015/73, sendo 

necessária a autorização judicial, na forma do art. 109 da Lei nº 6.015/73.. 

Possuem legitimidade, para o pedido de registro de óbito, o marido em 

relação à esposa, na forma do item 1, do art. 79, da Lei nº 6.015/73.. Uma 

vez demonstrado o óbito, por intermédio de declaração médica, bem como 

o casamento, necessário se faz o deferimento do assento de óbito, não 

somente em razão do interesse particular, mas também em razão do 

interesse público, em vista dos efeitos jurídicos que advém do ato. 

Sen tença  cassada .  Recu rso  p rov ido .  (TJMG;  APCV 

1.0313.14.007076-1/001; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 10/12/2015; 

DJEMG 18/12/2015). Contudo, tal autorização deve ser buscada pelo meio 

adequado, observando-se as disposições contidas na já citada Lei nº 

6.015/73, em especial àquela contida no artigo 109. Desta forma, não 

vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado 

pelo impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de 

plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas considerações, com 

fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, 

INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem 

julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do 

que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 

sexta-feira, 2 de fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005930-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FERREIRA PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 

06/03/2018, ÁS 15:00hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, na 

Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA), Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora deverá portar os 

seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames 

complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; c) 

prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia. Sendo fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) referente aos Honorários periciais, onde serão pagos pela parte 

autora diretamente ao médico, na data agendada, mediante entrega de 

recibo, que deverá ser acostada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias 

após a perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006785-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO CHILE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 

06/03/2018, ÁS 15:30hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, na 

Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora deverá portar os 

seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames 
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complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; c) 

prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia. Sendo fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) referente aos Honorários periciais, onde serão pagos pela parte 

autora diretamente ao médico, na data agendada, mediante entrega de 

recibo, que deverá ser acostada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias 

após a perícia.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006765-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO CAMPIOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES OAB - MT9416/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 

06/03/2018, ÁS 15:15hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, na 

Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), SENDO APRESENTADO A 

PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS NO VALOR DE R$ 

400,00(Quatrocentos reais) , devendo as partes para, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, apresentarem manifestação (artigo 465, § 3º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002121-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO (AUTOR)

IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO OAB - MT0008053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1002121-02.2017.8.11.0004 VISTO. VALDEMAR NESTOR 

DE ARAÚJO, IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO, WALDEMAR NESTOR 

DE ARAÚJO FILHO e HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS ajuizaram ação 

anulatória de auto de infração cumulada com obrigação de fazer proposta 

por em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que, a 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, na data de 01 de 

julho de 2008, lavrou face aos requerentes o auto de infração nº 107914, 

gerando o contencioso administrativo de protocolo 408929/2008, sob o 

fundamento de “exercer atividades agrícolas ou pecuárias sem a licença 

ambiental (LAU) expedida pelo órgão competente”, constando como 

infração aos artigos 18 e 19 da Lei Complementar nº 232/2005, artigo 60 

da Lei nº 9.605/1998 e artigo 44 do Decreto nº 3.179/1999. Alegam que, 

na data de 30 de julho de 2017 o Estado de Mato Grosso enviou 

notificação de débitos, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

referente ao aludido auto de infração; contudo, a multa não é devida, pois 

a legislação que serviu de fundamento sofreu inovações, tanto no âmbito 

da própria legislação estadual como na legislação federal. Sustentam que 

a Lei Complementar nº 343/2008 passou a disciplinar novo prazo e 

procedimento para obtenção da Licença Ambiental Única, firmando o termo 

para a data de 16 de novembro de 2012, e para tal desiderato criou o 

Cadastro Ambiental Rural (CAR); e, posteriormente, no ano de 2012, uma 

nova lei, de âmbito federal, passou a disciplinar o Cadastro Ambiental 

Rural e consequentemente, a licença Ambiental Única, prevendo o termo 

final para adesão ao cadastramento por parte dos proprietários e 

detentores de posse de imóveis rurais, para 31 de dezembro de 2017 (Lei 

nº 12.651/2012, com redação dada pela Lei nº 13.295/2016). Asseveram, 

ainda, que o Estado de Mato Grosso publicou a Portaria nº 441/14, a qual 

versa sobre a Inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Estado de 

Mato Grosso e a implantação do Sistema de Cadastro Ambiental Rural – 

SICAR, estabelecendo também que a respectiva Licença Ambiental Única 

(LAU) somente será expedida após a comprovação do CAR 

(cadastramento Ambiental Rural). Acrescentam que não há irregularidade 

por parte dos requerentes em relação ao licenciamento ambiental, 

conforme se depreende do CAR (Cadastro Ambiental Rural) de sua 

propriedade, acompanhado de autorização provisória de funcionamento. 

Assim, requerem os autores à concessão de tutela provisória de urgência, 

para que o requerido se abstenha de inserir o eventual título cobrado, na 

dívida ativa do Estado de Mato Grosso, consequentemente, a execução 

fiscal pela Procuradoria Geral do Estado (PGE-MT), e ainda, a eventual 

inserção do nome dos requerentes em qualquer órgão de restrição de 

crédito, até o trânsito em julgado da presente ação de conhecimento. 

Requereram, ao final, seja declarada a nulidade do auto de infração 

107914, que gerou o contencioso administrativo de protocolo 

408929/2008, no importe de R$ 15.000,00. O pedido de tutela de urgência 

foi indeferido (Id. 8248063, p. 1/4). O Estado apresentou contestação, 

alegando, em suma, que o auto de infração foi lavrado em 17/12/2008, 

razão pela qual não poderia ser beneficiado pelos efeitos da Lei 

Complementar Estadual n. 343/2008, que só foi regulamentada em 

13/11/2009, por intermédio do Decreto Regulamentar nº 2.238/2009, 

revogado pelo Decreto 420, de 05/02/2016. Disse que o referido decreto 

regulamentar, posterior à lavratura do auto de infração, restringe os 

benefícios do programa às hipóteses em que ainda não houve autuação, 

não retroagindo para desconstituir os autos de infração já lavrados, sendo 

que, para esses vige o princípio tempus regit actum, previsto no art. 6º da 

LINDB. Aduziu que, ainda, que fossem aplicáveis as regras fixadas pelo 

art. 48 do Decreto Estadual 2238/2009, o autor não lograria êxito, visto que 

somente após a comprovação de que houve a reparação total do dano 

ambiental, objeto do Termo de Ajustamento de Conduta, justifica-se a 

redução do valor da multa imposta em 90% (noventa por cento). Ao final, 

requereu a improcedência do pedido inicial (Id. 9341856). A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, reiterando os pedidos formulados 

na inicial e refutou os termos apresentados na contestação (Id. 9861911). 

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, os 

autores reiteraram os argumentos já apresentados (Id. 10445717). O 

requerido informou que não tem outras provas a produzir (Id. 10476505). É 

o relatório. Decido. Os autores buscam a nulidade do auto de infração e a 

desconstituição do crédito tributário, sob o argumento de que a legislação 

que serviu de fundamento sofreu inovações, tanto no âmbito da própria 

legislação estadual como na legislação federal. Conforme se depreende 

do Auto de Infração nº 107914, os requerentes foram autuados em 01 de 

julho de 2008, por “exercer atividades agrícolas ou pecuárias sem a 

licença ambiental (LAU) expedida pelo órgão competente”, constando 

como infração aos artigos 18 e 19 da Lei Complementar nº 232/2005, 

artigo 60 da Lei nº 9.605/1998 e artigo 44 do Decreto nº 3.179/1999. Em 

que pesem os argumentos expendidos pelos demandantes, o pedido não 

merece prosperar. A Licença Ambiental Única – LAU foi instituída em Mato 

Grosso com a Lei Complementar n° 38, de 21 de novembro de 1995, que 

dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, o qual foi alterado, 

posteriormente, pela Lei Complementar nº 232/2005. Na época da infração, 

a licença ambiental única (LAU) era exigida para a exploração florestal, 

desmatamento, atividades agrícolas e pecuária, na forma do artigo 19, da 

Lei Complementar nº 232/2005. Assim, tratando-se de infração 

administrativa incide a lei vigente à época da autuação, de modo que as 

leis e normas editadas posteriormente a lavratura do auto de infração nº 

107914 não retroagem, mesmo se elas possuem caráter mais benéfico. É 

que a retroatividade da lei ambiental mais benéfica não se revela viável 

diante da impossibilidade, em matéria ambiental, de que lei nova prejudique 

o ato jurídico perfeito. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça: AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. 

INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM 

E EX LEGE. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 68 DO NOVO CÓDIGO 

FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO AOS PERCENTUAIS 

EXIGIDOS PARA A ÁREA DE RESERVA LEGAL. VERIFICAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE AVERBAÇÃO DA RESERVA 

LEGAL. IMPOSIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 

PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 

AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. (...) 4. A Segunda Turma desta Corte 

firmou a orientação de inaplicabilidade de norma ambiental superveniente 

de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato 

jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja 

para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis 

sem as necessárias compensações ambientais. (...) Agravo regimental 

improvido” (STJ, Segunda Turma, Ag. Rg. no Resp n.º 1367968/SP, Rel. 

Min. HUMBERTO MARTINS, DJ. 17/12/2014). Dessa forma, é inviável a 

aplicação de norma mais recente com a finalidade de invalidar ato 

praticado na vigência de legislação anterior que, expressamente, 

contrariou a lei então em vigor. Assim, os novos procedimentos 

estabelecidos para os Programas de Regularização Ambiental e Cadastro 
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Ambiental Rural – CAR, regulamentados pela Lei Complementar nº 343, de 

24 de dezembro de 2008, Lei Complementar nº 412/2010, Portaria 

441/2014, Lei Federal nº 12.651/2012, com nova redação dada pela Lei nº 

13.295/2016, Lei Complementar nº 592/2017 e Decreto 1.031/2017, nada 

altera a multa já aplicada aos requerentes. Importante frisar que o disposto 

no § 1º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 592/2017 (“Após adesão ao 

PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o 

proprietário ou possuidor de imóvel rural não poderá ser autuado por 

infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão 

irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 

Legal e de Uso Restrito”), não se aplica a hipótese dos autos, já que a 

infração em tela não se refere à supressão irregular de vegetação em 

áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, 

como estabelece a norma. O prazo previsto no § 3º, do artigo 29, da Lei 

Federal nº 12.651/2012, com nova redação dada pela Lei nº 13.295/2016 

(até 31 de dezembro de 2017, prorrogável por mais 1 (um) ano por ato do 

Chefe do Poder Executivo), se refere a inscrição no Cadastro Ambiental 

Rural – CAR. Mesmo se entendêssemos que o cadastro ambiental rural é 

pré-requisito para emissão da LAU, e que, por esta razão, as novas leis 

fixaram novo prazo para a regularização do licenciamento ambiental, como 

alegado pelos autores, tal situação, como já dito, não anula a infração 

cometida na vigência da lei anterior. Desse modo, por todos os ângulos 

que se analise a matéria tratada nos autos, verifica-se que as inovações 

ocorridas na legislação não tem o condão de alterar um ato jurídico 

perfeito, que, no caso, se refere ao auto de infração nº 107914. Assim 

sendo, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Com essas 

considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de processo Civil, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por VALDEMAR NESTOR DE 

ARAÚJO, IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO, WALDEMAR NESTOR DE 

ARAÚJO FILHO e HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Condeno os autores ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, 

declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser 

executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da 

decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 

98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). P.R.I.C. 

Rondonópolis, terça-feira, 6 de fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006134-44.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1006134-44.2017.8.11.0003 VISTO. APARECIDO NUNES 

ajuizou ação de concessão de aposentadoria por invalidez por acidente 

do trabalho em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

aduzindo, em síntese, que sofreu um acidente de trabalho no ano de 2011, 

quando caiu de uma escada onde estava realizando suas funções de 

servente de obras, oportunidade em que teve seu joelho deslocado. Alega 

que, após um ano do acidente, realizou a cirurgia necessária em seu 

joelho, tendo sido necessário colocar pino e platina no seu joelho; e, 

depois da cirurgia, recebeu auxílio doença pelo período de setembro de 

2012 a abril de 2013. Sustenta que, em junho de 2013, retornou ao médico, 

o qual disse que o autor já poderia trabalhar. Assim, por ser pessoa 

humilde e de poucos recursos, retornou ao trabalho para sustentar sua 

família, porém ainda sente muitas dores no joelho, não consegue pegar 

peso, não consegue fazer muito esforço, quando fica muito tempo 

sentado ou em pé o joelho começa a doer e não consegue forçá-lo no 

chão. Acrescenta que a atividade de servente de obras, a única que sabe 

executar, necessita de perfeitas condições físicas, e caso continue a 

realizar poderá ocasionar danos ainda mais graves e irreparáveis, 

podendo, inclusive, ficar sem andar. Ao final, requereu a concessão de 

aposentadoria por invalidez. Requereu, ainda, subsidiariamente, a 

manutenção do auxílio doença até que o autor apresente condições de 

trabalho ou que o réu promova a reabilitação profissional do segurado com 

sua recolocação no mercado de trabalho, conforme artigo 62 da Lei nº 

8.213/91. A ação foi distribuída, inicialmente, na Justiça Federal. Naquele 

juízo, realizou-se perícia médica, cujo laudo encontra-se encartado no Id. 

9738131, p. 27/31. O requerido apresentou contestação e rechaçou os 

argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão 

do benefício por ele pleiteado seria necessário o cumprimento dos 

requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam 

presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total 

improcedência dos pedidos formulados na exordial (Id. 9738141, p. 2/6). A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos 

da inicial e refutando os argumentos da contestação. O autor impugnou, 

ainda, o laudo pericial (Id. 9738156, p. 1/10). O pedido foi julgado 

improcedente (Id. 9738165, p. 2/3). O requerente interpôs embargos de 

declaração contra a referida sentença. Foi proferida decisão, tendo a 

Justiça Federal reconhecido a incompetência daquele juízo e declinado a 

competência em favor da Justiça Estadual, anulando, assim, a sentença 

de Id. 9738165, p. 2/3. Neste juízo, determinou-se a intimação das partes 

para informarem se desejam produzir outras provas (Id. 9827608). O autor 

manifestou pela realização de nova perícia com médico especialista, a fim 

de verificar a real inabilitação para o trabalho do autor (Id. 9930869). É o 

relatório. Decido. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM 

MÉDICO ESPECIALISTA O autor pleiteia a realização de nova perícia com 

médico especialista, a fim de verificar a real inabilitação para o trabalho do 

autor. O fato de não ser o perito, no caso, especialista na área de 

ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida em 

que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal 

está o perito, que é médico, habilitado. Na espécie, a prova pericial fora 

realizada, satisfatoriamente, capaz de municiar o Juiz e permitir sua 

segura avaliação dos fatos, de modo que restaram exauridas todas as 

questões suscitadas nos autos, esclarecendo qualquer dúvida acerca da 

capacidade laborativa do autor. A jurisprudência tem se posicionado na 

desnecessidade de realização de perícia com médico especialista. 

Vejamos: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO RETIDO. NOMEAÇÃO DE PERITO 

NÃO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA CONCLUDENTE. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO 

COMPROVADA. 1. O profissional especialista em medicina do trabalho e 

perícias médicas está apto a assistir o juízo na aferição do requisito 

incapacidade laboral, sendo desnecessária a nomeação de perito 

especialista em ortopedia. 2. É indevido o restabelecimento de 

auxílio-doença e, com maior razão, a concessão de aposentadoria por 

invalidez, quando a perícia judicial é concludente da capacidade do 

segurado para o trabalho 3. É indevido o auxílio-acidente quando a perícia 

não comprovaa existência de sequela que implique redução da 

capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, após a 

consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza” 

(TRF-4 - AC: 187802420144049999 RS 0018780-24.2014.404.9999, 

Relator: PAULO PAIM DA SILVA, Data de Julgamento: 28/01/2015, SEXTA 

TURMA). “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

ACIDENTÁRIA. NOMEAÇÃO DE PERITO NÃO ESPECIALISTA NA ÁREA 

ORTOPÉDICA. IRRELEVÂNCIA. PERITO DO JUÍZO COM CONHECIMENTOS 

TÉCNICOS E CIENTÍFICOS PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORATIVA 

DO SEGURADO. PROVA PERICIAL COMPLETA E QUE EXAURIU TODAS AS 

QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE DE NOVA 

PERÍCIA. PROVADA A CAPACIDADE DE TRABALHO DO AUTOR, HAJA 

VISTA QUE A SUA ENFERMIDADE NÃO O IMPOSSIBILITA PARA O 

EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E, SOBRETUDO, A MESMA 

FUNÇÃO ANTERIOR. MANTIDA A SENTENÇA QUE JULGOU 

IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. APELO IMPROVIDO” (Classe: 

Apelação, Número do Processo: 0109592-49.2009.8.05.0001, Relator (a): 

Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 

14/03/2015). Desse modo, INDEFIRO o pedido de realização de nova 

perícia formulado no Id. 9930869. MÉRITO Pelo exame dos autos, anoto 

que o autor busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional 

do Seguro Social para o fim de restabelecer o pagamento do benefício 

auxílio doença por acidente do trabalho e a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria incapacitado 

para o trabalho em razão das sequelas advindas do acidente do trabalho. 
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O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no artigo 59 da 

Lei nº 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja 

incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência 

respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, in verbis: “Art. 59. 

O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em conformidade, ainda, com a 

redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação 

do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado 

seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que 

lhe garanta a subsistência. “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” No caso em tela, verifica-se que o autor 

sofreu acidente de trabalho no ano de 2011 e, em setembro de 2012, 

realizou cirurgia no joelho, tendo sido necessário colocar pino e platina. 

Depois da cirurgia, recebeu auxílio doença pelo período de setembro de 

2012 a abril de 2013. Da análise do laudo pericial realizado nos autos, 

extrai-se que o médico perito relatou que o periciando é portador de outros 

transtornos internos do joelho (CID M23.8), o qual não confere 

incapacidade para o desempenho de suas atividades laborativas habituais 

ou para o desempenho de atividade que lhe garanta a sua subsistência. 

Disse que no exame físico não constatou riqueza de achados objetivos, 

que indiquem repercussões que irão levar a incapacidade. O expert 

relatou, ainda, que “o autor pode possuir as patologias em questão e não 

necessariamente vai estar incapacitado para o desempenho de suas 

atividades laborais habituais, possibilitando seu pleno exercício, sem 

limitações, agravamento, dores e sofrimento”. Na hipótese, não há nos 

autos nenhum relatório médico que comprova a incapacidade laboral 

alegada pelo autor, o que só comprova a legalidade do laudo pericial 

realizado no feito. Em que pese o perito afirmar que o demandante é 

portador de outros transtornos internos do joelho, por si só, não significa 

que o mesmo se encontra incapacitado para o trabalho. O único 

documento que indica a necessidade de afastamento após a data da 

cessação do auxílio doença concedido administrativamente encontra-se 

acostado no Id. 9738131, p. 14, e sugere afastamento por apenas 01 (um) 

dias, o que não dá ensejo ao auxílio doença. Dessa forma, verifica-se que 

o autor não se encontra incapacitado para o trabalho habitualmente 

exercido, muito menos de exercer outra atividade, de modo que não faz 

jus ao restabelecimento do benefício de auxílio doença, bem como na 

conversão deste em aposentadoria por invalidez. Assim, o requerente não 

comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo o ônus 

que lhe competia, o que impõe a improcedência do pedido inicial. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO 

COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. Não demonstrada 

pelo conjunto probatório a incapacidade para o trabalho da parte autora, é 

de ser mantida a sentença de improcedência da ação” (TRF-4 - AC: 

131542920114049999 RS 0013154-29.2011.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2015, SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/05/2015). Dessa forma, o conjunto 

probatório do caso em exame não permite o acolhimento da pretensão 

deduzida em juízo, o impõe a improcedência dos pedidos de 

restabelecimento do auxílio doença e a conversão deste em aposentadoria 

por invalidez. Com essas considerações, com arrimo no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação acima 

expendida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por APARECIDO 

NUNES em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de 

Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes 

da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. 

Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil). Transitada em 

julgada a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, 

segunda-feira, 29 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito
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PROCESSO N. º 1005340-23.2017.8.11.0003 VISTO. EDUARDO FABRICIO 

GOMES PORTELA ajuizou ação de cobrança de produtividade em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo que é servidor público municipal 

de nível superior, lotado no cargo de enfermeiro, e que seus vencimentos 

são compostos por salário base, adicional de tempo de serviço e verba de 

representação denominada de produtividade, a qual está prevista na Lei 

Municipal nº 2.253/1994 e no artigo 61 da Lei Municipal nº 3.247/2000. 

Alega que o valor da cota foi fixado em 0,1% (um décimo por cento) do 

valor da menor referência de nível superior, nos termos do parágrafo §1º 

do art. 2º da Lei Municipal nº 2.253/1994, o que equivale atualmente a R$ 

1,84 (um real e oitenta e quatro centavos), sendo que a cota de 

produtividade alcança o valor limite (1873 cotas) de R$ 3.446,32 (três mil, 

quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), valor que 

atualmente é pago ao autor, diferentemente da forma errada como fora 

pago durante os meses de janeiro de 2013 e os meses de março de 2013 

a maio de 2014, que ora se busca nesta ação. Sustenta que seu direito ao 

reajuste referente à cota prevista na Lei Municipal nº. 2.253/94, já foi 

reconhecido e declarado no julgamento do mandado de segurança nº 

13921-20.2012.811.0003, Código 718457. Assevera, ainda, que foi 

proposta, em janeiro de 2013, pelo Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Rondonópolis (SISPIMUR), em representação a servidores 

municipais, dentre os quais o autor, Ação Coletiva de Cobrança de 

Produtividade, distribuída para a Primeira Vara Especializada da Fazenda 

Pública desta Comarca sob o n. 814-69.2013.811.0003 – Código n. 

719774, na qual o réu fora condenado ao pagamento das diferenças de 

cota de produtividade no percentual de 0,1% da menor remuneração de 

nível superior do Município, observando-se os relatórios de produção 

apresentados em relação a cada um dos representados por aquele autor, 

no caso do ora requerente até o mês de novembro de 2012. Aduz que, no 

mês de janeiro de 2013 (produtividade de dezembro de 2012) e entre os 

meses de março de 2013 a maio de 2014, período não abarcado pela 

Ação de Cobrança suscitada, o autor recebera em média, a título de 

produtividade da Lei Municipal n. 2.253/94, a quantia de R$ 1.865,34 (um 

mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), 

quando deveria receber a quantia média mensal de acordo com a aferição 

dos resultados relativos às atividades desenvolvidas, relatórios de 

produtividade anexos, correspondendo o valor da cota à época a R$ 1,84 

(um real e oitenta e quatro centavos), totalizando, considerado o teto legal, 

R$ 3.446,32 (três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois 

centavos). Acrescenta que a partir do mês de julho de 2014 

(produtividade do mês de junho) voltou a receber corretamente seus 

vencimentos/produtividade com base na Lei Municipal nº 2.253/94. Ao 

final, requereu a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento 

das diferenças de produtividade dos meses de dezembro de 2012 e 

março de 2013 a abril de 2014 (pagamentos mensais de janeiro de 2013 e 

março de 2013 a maio de 2014), o que resulta no valor atualizado e 

corrigido de R$ 61.759,27 (sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e 

nove reais e vinte e sete centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação e arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir, ao 

argumento de a Lei Municipal nº 2.253/1994 depende de regulamentação 

pelo poder executivo. Alegou também preliminar de inconstitucionalidade 

da lei que exclui o princípio da reserva legal, requerendo seja declarada a 

inconstitucionalidade incidental dos artigos 1º, 2º e 6º da Lei Municipal nº 

2.253/1994 e artigo 61, parágrafo único, da Lei Municipal nº 3.247/2000, 

ante a forma de sua regulamentação decorrer de ato normativo do Poder 

Executivo, o que afronta a reserva legal descrita no art. 37, X, da 

Constituição Federal. No mérito, alegou que vem pagando a verba 

denominada produtividade, mesmo sendo ela inconstitucional. Disse que 
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os valores apontados pelo autor não correspondem a realidade dos fatos, 

uma vez que foram apontados sem lastro, sem efetiva comprovação e 

necessária demonstração, já que os relatórios de produtividade não estão 

acompanhados da comprovação que de fato as atividades foram 

realizadas pelo demandante. O requerido impugnou os cálculos 

apresentados e disse que as informações constantes dos cálculos 

elaborados pelo requerente não podem servir de base para fixação de 

valores ou condenação ao pagamento. Impugnou, ainda, a gratuidade da 

justiça concedida ao autor, pois o autor percebe rendimentos mensais 

acima de R$ 11.000,00. Ao final, requereu seja declarada a 

inconstitucionalidade incidental dos artigos 1º, 2º e 6º da Lei Municipal nº 

2.253/1994 e artigo 61, parágrafo único, da Lei Municipal nº 3.247/2000, e 

a improcedência do pedido inicial (Id. 9730761). A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os 

argumentos da contestação (Id. 9857686). Intimadas as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, o autor requereu o 

julgamento antecipado do feito (Id. 10273938). O Município quedou-se 

inerte, conforme certidão de Id 10472646. 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, posto que se 

trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir prova em 

audiência. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. A 

preliminar arguida se confunde com a questão levantada de 

inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.253/1994, cabendo uma análise 

em conjunto sobre o tema a seguir. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE 

EXCLUI O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL O Município de Rondonópolis 

sustenta que os artigos 1º, 2º e 6º da Lei Municipal nº 2.253/1994 e o 

parágrafo único do artigo 61 da Lei Municipal nº 3.247/2000 são 

inconstitucionais, tendo em vista que a forma de sua regulamentação 

decorre de ato normativo do Poder Executivo, o que afronta a reserva 

legal descrita no art. 37, X, da Constituição Federal, pois Lei Municipal 

jamais poderia prescrever que o disposto em Decreto (ato do Poder 

Executivo) supriria a competência exclusiva de lei (ato do Poder 

Legislativo, no caso com processo legislativo iniciado pelo Poder 

Executivo) para estabelecer a remuneração dos servidores públicos. 

Mister se faz analisar a inconstitucionalidade ou não dos artigos 1º, 2º e 

6º da Lei Municipal nº 2.253/1994 e do parágrafo único do artigo 61 da Lei 

Municipal nº 3.247/2000, pelo controle difuso da constitucionalidade, 

conforme requerido pela parte ré. É sabido que o controle difuso de 

constitucionalidade configura-se como o meio adequado para, em um caso 

concreto, se obter a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo aplicável àquele referido caso concreto. O controle de 

constitucionalidade visa isentar parte da aplicação da lei, ou ato normativo, 

questionada. Releve-se que a análise da constitucionalidade normativa, 

neste caso, é incidenter tantum, visto que o objetivo principal da ação é 

outro, mas, dependente da solução da constitucionalidade normativa 

arguida. O controle difuso caracteriza-se pelo fato de ser exercitável 

somente perante um caso concreto. Logo, posto um litígio em juízo, o 

Poder Judiciário deverá solucioná-lo e para tanto, incidentalmente, deverá 

analisar a constitucionalidade ou não da lei. No caso, a alegação de 

inconstitucionalidade incidental dos artigos 1º, 2º e 6º da Lei Municipal nº 

2.253/94 e do parágrafo único do artigo 61 da Lei Municipal nº 3.247/2000 

não deve prosperar. Isto porque não houve afronta ao disposto no artigo 

37, X, da Constituição Federal, uma vez que a remuneração dos 

servidores do Município de Rondonópolis foi devidamente fixada por meio 

de lei (Lei Municipal nº 2.253/94 e Lei Municipal nº 3.247/2000), as quais 

estabeleceram que a remuneração dos servidores de nível superior será 

composta do vencimento básico e de uma gratificação de representação, 

auferida sob a forma de produtividade. Ademais, o ato do Poder Executivo 

(Decreto nº 3.183/2000 – Id. 9287645, p. 1/2) apenas regulamenta os 

critérios para apuração e pagamento da produtividade. Assim, impõe-se a 

improcedência do pedido de inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 6º 

da Lei Municipal nº 2.253/1994 e do parágrafo único do artigo 61 da Lei 

Municipal nº 3.247/2000, restando patente, ainda, o interesse de agir da 

parte autora. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA O requerido 

impugnou a gratuidade da justiça concedida ao autor, sob o argumento de 

que o mesmo percebe rendimentos mensais acima de R$ 11.000,00. O 

Código de Processo Civil disciplina que a pessoa natural e a pessoa 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, havendo, inclusive, em 

favor da pessoa natural a presunção de veracidade de suas alegações, 

bastando a mera alegação de insuficiência de recursos para a concessão 

da gratuidade, dispensando-se a produção de provas nesse sentido, 

conforme artigos 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil. A presunção 

de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da 

pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando 

houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio 

das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2º, 

do CPC. Ademais, consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de 

pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de 

presunção relativa de veracidade, franqueando-se ao juiz, em qualquer 

fase da lide, ex officio ou mediante requerimento da parte contrária, 

indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, desde que subsista 

prova da inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à 

concessão da benesse. Na hipótese, o autor é servidor público municipal, 

no cargo de enfermeiro, e percebe mensalmente valor líquido superior a 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), consoante se infere do documento de Id. 

9730889, p. 1. No caso concreto, considerando o valor da causa, o 

importe correspondente as custas e despesas processuais daria em torno 

de 620,00 (seiscentos e vinte reais). Assim, pode-se afirmar que o autor 

possui ampla capacidade financeira para custear as despesas do 

processo. Dessa feita, ACOLHO o pedido de impugnação a concessão da 

gratuidade da justiça, motivo pelo qual REVOGO os benefícios da 

gratuidade da justiça concedidos ao demandante. MÉRITO O autor 

pretende a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento das 

diferenças de produtividade dos meses de dezembro de 2012 e março de 

2013 a abril de 2014 (pagamentos mensais de janeiro de 2013 e março de 

2013 a maio de 2014). O requerente é servidor público municipal investido 

no cargo de Farmacêutico. A Lei Municipal nº 2.253/94, que regulamenta a 

remuneração dos serviços de diversas classes profissionais, dispõe que: 

“Art. 1º. “A remuneração dos serviços das classes dos Arquitetos, 

Economistas, Engenheiros, Procuradores, Nutricionistas, Assistentes 

Sociais, Contadores, Auditores, Administradores, Psicólogos, Topógrafos, 

Técnicos em Edificação e Desenhistas, será composta do vencimento 

básico e de uma gratificação auferida sob a forma de produtividade, 

respeitado como limite máximo o mesmo valor percebido pelos Chefes de 

Departamento a título de gratificação de função. Art. 2º. A gratificação de 

representação de que trata o Artigo 1º desta Lei será paga sob a forma 

de cotas a serem atribuídas através da aferição dos resultados relativos 

às atividades inerentes a cada classe, segundo o programa de atividade 

específico e tarefas necessárias ao cumprimento das normas 

técnico-administrativas. §1º. O valor da cota de que trata o “caput” será 

de R$ 0,31, reajustado na mesma época e nos índices dos vencimentos 

dos servidores públicos municipais, que corresponde a 0,1%, da menor 

referencia de nível superior. (...) §3º. As cotas das verbas de 

representação das classes de que trata o Art. 1º serão pagas através de 

aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, 

até o limite de 1873 cotas”. A Lei Municipal nº 3.247/2000 que dispõe 

sobre o Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis, em seu artigo 61, contemplou aos demais profissionais de 

nível superior, inclusive Farmacêutico, o direito a percepção da 

produtividade: “Art. 61. A remuneração dos integrantes do Grupo Nível 

Superior, Fiscalização e os cargos Topógrafos, Desenhistas e Técnico em 

Edificação, será composta do vencimento básico e de uma gratificação de 

representação, auferida sob a forma de produtividade como decorrência 

de ação no desempenho da função, autorizada individualmente a cada 

servidor mediante portaria do Chefe do Executivo e do Secretário da Pasta 

a que estiver vinculado, devendo nos demais aspectos ser objeto de 

regulamentação específica”. Da leitura dos dispositivos acima transcritos 

se depreende que o cálculo para o pagamento da gratificação de 

produtividade aos profissionais ocorre da seguinte forma: 0,1% (um 

décimo) da menor referência do nível superior do Município (variável); o 

resultado desse percentual, será multiplicado à cota de produtividade 

auferida pelo profissional, até o limite de 1873. Registro, por oportuno, que 

o autor ajuizou ação de mandado de segurança (Código 718457), em 

12/12/2012, postulando a concessão de liminar para que o Município de 

Rondonópolis cumpra o que determina a Lei Municipal nº 2.253/94 c/c Lei 

Complementar Municipal nº 31/2005, calculando a verba de produtividade 

na base de 0,1% da menor referência do nível superior, no limite de 1.873 

cotas. O pedido foi julgado procedente, tendo a sentença sido confirmada 

no Tribunal, e o acórdão já transitou em julgado. Assim, é incontroverso 

que o autor faz jus a aludida produtividade, bastando verificar se a mesma 

foi paga em valor menor, no período postulado. Na hipótese, a cota de 
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produtividade do demandante está demonstrada pelos Relatórios de 

Produtividade encartados às fls. 17/30 do arquivo de PDF, atinentes aos 

meses de dezembro/2012, março de 2013 a junho de 2013 e agosto de 

2013 a abril de 2014. Diferentemente do que alega o requerido, tais 

relatórios comprovam, de fato, que o requerente realizou as atividades ali 

descritas, constando, inclusive, com a assinatura do superior da Pasta. 

Além disso, o requerido não juntou aos autos outros documentos a fim de 

comprovar que as atividades relacionadas nos relatórios não foram 

efetivamente efetuadas. Assim, deve ser pago a produtividade do autor, 

levando em consideração as cotas apresentadas nos respectivos 

relatórios, observando-se o limite de 1873 cotas. Nesse contexto, se 

avaliarmos 1% (um décimo por cento) do valor anual de referência do nível 

superior do Município, que corresponde, no caso, a R$ 1,84, valor que não 

foi contestado pelo Município; e multiplicarmos esse valor pelas cotas de 

produtividade obtidas pelo autor, até o limite de 1873, verificam-se pelas 

fichas financeiras encartadas aos autos que a gratificação por 

produtividade recebida pelo requerente durante o período demandado é 

bem inferior ao valor efetivamente devido (fls. 31/42 do arquivo PDF). 

Portanto, o demandante faz jus à diferença de produtividade, 

correspondente aos valores resultantes do cálculo da cota alcançada, 

observado o limite de 1873 cotas, multiplicada pela menor referência de 

nível superior de cada período, subtraído o valor da produtividade 

recebida, somente nos meses de março de 2013 a junho de 2013 e agosto 

de 2013 a abril de 2014, uma vez que nesse período a produtividade ficou 

efetivamente comprovada nos autos. O autor não juntou aos autos o 

relatório de produtividade do mês de julho de 2013, de modo que não há 

prova de que nesse mês o pagamento foi efetuado a menor. No mês de 

dezembro dos anos de 2012 e 2013 vislumbra-se que o autor estava em 

gozo de licença prêmio e no mês de janeiro de 2014, nessa hipótese, 

usa-se a regra prevista no artigo 4º da Lei Municipal nº 2.253/1994, que 

assim preleciona: “Os integrantes dos cargos a que se refere esta Lei, 

quando de sua aposentadoria, férias, licença especial, licença para 

tratamento de saúde, licença gestante, da percepção de gratificação 

natalina, ou curso autorizado pelo Prefeito Municipal, farão jus ao 

vencimento básico acrescido da gratificação de representação calculada 

sobre a média das cotas percebidas nos três (03) meses imediatamente 

anteriores a ocorrência do evento”. Assim, nos meses de dezembro de 

2012, dezembro de 2013 e janeiro de 2014, deve-se observar referida 

regra para calcular o valor de fato devido. Oportuno mencionar que, para 

se alcançar a média devida em relação ao mês de dezembro de 2012, 

deve-se observar o valor de fato devido a título de produtividade nos três 

meses antecedentes a dezembro/2012, já que referido período é objeto 

dos autos nº 814-69.2016.811.0003, que se encontra no Tribunal de 

Justiça para apreciação da apelação. De igual forma, o autor tem direito 

aos reflexos das diferenças de produtividade no adicional por tempo de 

serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço 

salário, uma vez que, conforme se depreende das fichas financeiras 

acostadas aos autos, o servidor recebe as mencionadas verbas sobre o 

vencimento básico e a gratificação de produtividade. Com essas 

considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar ao autor EDUARDO 

FABRICIO GOMES PORTELA, a diferença de produtividade dos meses de 

março de 2013 a junho de 2013 e agosto de 2013 a abril de 2014, 

calculando-se, para tanto, o montante de 0,1% (um décimo por cento) da 

menor referência anual do nível superior do Município (R$ 1,84), 

multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas pelo requerente, 

as quais se encontram demonstradas nos autos (fls. 18/25 e 28/30), até o 

limite de 1873, nos termos do artigo 2º, §1º e §3º, da Lei Municipal nº 

2.253/94; bem como a diferença de produtividade nos meses de dezembro 

de 2012, dezembro de 2013 e janeiro de 2014, aplicando-se a regra 

prevista no artigo 4º da Lei Municipal nº 2.253/1994. Os valores apurados 

deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada 

parcela, e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (30/08/2017 – 

data que o Sistema PJe registrou ciência do ato de citação), nos termos do 

art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 

A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção 

monetária (IPCA-E). Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, que favorece o requerido. Condeno o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 6.175,92 (seis mil, cento e 

setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), consoante dispõe o art. 

85, §4º, III, c/c § 3º, I, do Código de Processo Civil. Tendo sido revogado o 

benefício de gratuidade da justiça concedido anteriormente ao autor, 

condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

no prazo de 10 (dez) dias. Esta sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 490 

do STJ. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007977-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVAIR ROCHA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1007977-44.2017.8.11.0003 REQUERENTE: OSVAIR ROCHA MIRANDA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO Intime-se 

a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 02/02/2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010482-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDO LEMOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Processo nº 1010482-08.2017.8.11.0003 Visto. Nos autos acima 

identificados a parte autora requereu a desistência da ação, antes da 

citação parte contrária. NELSON NERY JÚNIOR, in Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, pág. 630, 7ª edição, Ed. RT, 

leciona que: “quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser 

apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem 

ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente com a anuência 

do réu é que o autor poderá desistir da ação.” No caso sob testilha, 

verifico que a parte autora desistiu do prosseguimento da ação antes da 

citação da parte contrária. Em consequência, com fundamento no art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas. Sem honorários 

advocatícios por não ter ocorrido a citação da parte contrária. P.R.I. e, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Rondonópolis-MT, sábado, 2 de fevereiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003658-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ALMEIDA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N°: 1003658-33.2017.8.11.0003 VISTO. THIAGO DE ALMEIDA 

MARTINS ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência em face 

do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em suma, que participou do 

concurso público realizado pelo requerido (Edital nº 001/2016-PMR), tendo 

sido classificado em 25º lugar (baixa renda), para o cargo de Assistente 

de Apoio à Gestão/Técnico Instrumental. Consta na inicial, que, de acordo 

com o portal de transparência do Município de Rondonópolis, há 717 vagas 

disponíveis para o cargo de Técnico Instrumental, sendo que 220 

(duzentos e vinte) vagas estão ocupadas por pessoas contratadas. 

Assevera, ainda, que a prefeitura de Rondonópolis vem contratando 

pessoas com a nomenclatura de Estagiários para exercerem a função dos 

aprovados/classificados aos cargos de Assistente de Apoio a 
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Gestão/técnico instrumental, e que, no período de 24/01/2017 à 

24/05/2017, houve a contratação de 445 estagiários. Sustenta que a 

contratação temporária por tempo determinado para execução de serviços 

permanentes e regulares do Município é inconstitucional, pois contraria os 

princípios da acessibilidade e da obrigatoriedade de concurso público, 

assegurados constitucionalmente. Ao final, requer a concessão de tutela 

provisória de urgência, para que o requerido promova a nomeação e 

efetivação da posse do requerente, para o cargo de Assistente de Apoio 

à Gestão/Técnico Instrumental, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil. No mérito, requereu a concessão definitiva dos efeitos da 

tutela, bem como a condenação do requerido no pagamento de 

indenização por dano moral no valor de 70.000,00 (Id. 8049482). O pedido 

de tutela de urgência foi indeferido (Id. 8221854, p. 1/5). O Município de 

Rondonópolis apresentou contestação, alegando, em suma, que o autor 

prestou o concurso para o cargo de Assistente de Apoio à Gestão, cargo 

de nível médio, no perfil baixa renda, e que o edital previu 30 vagas 

destinadas a ampla concorrência, 5 vagas às pessoas com deficiência e 5 

vagas para baixa renda. Afirmou que o requerente não foi aprovado no 

concurso, ficando apenas na 25ª (vigésima quinta) colocação, no perfil 

baixa renda, de modo que não tem ele direito à nomeação. Disse que, 

mesmo que surgissem vagas para o cargo pretendido, no período de 

validade do concurso público, o preenchimento delas estariam a depender 

exclusivamente do interesse da Administração Pública. Afirmou, ainda, 

que o autor não comprovou que existem vagas ocupadas por pessoas 

contratadas ilegalmente na Administração Pública, e que as vagas 

apontadas pelo autor na inicial se referem a cargos comissionados e 

contratações para atender a necessidades temporárias e de excepcional 

interesse público, cujos provimentos encontram-se autorizados pela 

Constituição Federal, independentemente da realização de concurso 

público. Por fim, disse que é incabível indenização de danos morais em 

razão da não nomeação para cargo público que sequer foi aprovado. Ao 

final, pugnou pela improcedência do pedido inicial (Id. 9489386). Intimadas 

as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, o 

Município informou que não tem interesse em produzir outras provas (Id. 

10991502). O autor quedou-se inerte (Id. 10466653). É o relatório. Decido. 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostram suficientes para o 

seu deslinde. O autor busca a sua nomeação ao cargo de Assistente de 

Apoio à Gestão, para o qual foi classificado em 25º lugar – perfil baixa 

renda, aduzindo que há 717 vagas disponíveis para o cargo de Técnico 

Instrumental, sendo que 220 (duzentos e vinte) vagas estão ocupadas por 

pessoas contratadas, e que a Prefeitura de Rondonópolis vem 

contratando pessoas com a nomenclatura de Estagiários para exercerem 

a função dos aprovados/classificados aos cargos de Assistente de Apoio 

a Gestão/técnico instrumental; bem como indenização à título de dano 

moral. Da análise do conjunto probatório trazido aos autos, verifica-se que 

o Município de Rondonópolis promoveu concurso público para provimento 

de cargos públicos (Edital nº 01/2016), ofertando, 30 (trinta) vagas de 

ampla concorrência, 5 (cinco) vagas para pessoas com deficiência e 05 

(cinco) vagas para baixa renda, para o cargo de Assistente de Apoio à 

Gestão, tendo sido o requerente classificado em 25º lugar (baixa renda) 

para o referido cargo (Id. 8049671, p. 2). Como se vê, o autor foi 

classificado no concurso público fora do número de vagas previsto no 

edital, de modo que ele não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão 

somente expectativa de direito. No entanto, 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, 

provados, 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 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 demandante não 

comprovou de forma efetiva a existência de cargos vagos para o cargo 

de assistente de apoio à gestão. Isso porque, de acordo com a Lei 

Complementar nº 226/2016, alterada pela Lei Complementar nº 233/2016, 

os cargos do poder executivo municipal foram redenominados para 

Analista Instrumental, Técnico Instrumental e Apoio Instrumental. Os 

cargos de agente de saúde escolar, agente administrativo, assistente 

técnico, assistente técnico/técnico higiene dental, atendente comercial, 

auxiliar de auditoria e faturamento, auxiliar administrativo, desenhista, 

operador de computador, programador, repórter fotográfico, técnico 

agrícola, técnico assuntos culturais, técnico contabilidade, técnico em 

laboratório de farmácia 40 Hs, técnico sinalização e seg. viária, técnico 

sonoplastia, técnico previdenciário, técnico topografia, telefonista, 

secretário escolar e almoxarife foram redenominados para técnico 

instrumental. Como se vê, o cargo de Assistente de Apoio a Gestão não 

está dentre aqueles que passaram a ser designado como Técnico 

Instrumental. Além disso, a nova denominação Técnico Instrumental 

abrange inúmeros cargos, de modo que não se pode afirmar a existência 

de vaga para o cargo almejado, pelo simples fato de que há 496 vagas 

disponíveis para o cargo de Técnico Instrumental (Id. 8049507, p. 15). De 

igual forma, não há nos autos qualquer prova de que houve contratação 

temporária de terceiros para ocuparem o cargo de Assistente de Apoio à 

Gestão, como alega o demandante. Os documentos encartados aos autos 

não comprova a alegação de que os estagiários contratados estão 

exercendo a mesma função dos aprovados e/ou classificados nos cargos 

de Assistente de Apoio a Gestão, tendo em vista que eles possuem 

funções distintas. Assim, as provas produzidas pelo requerente não 

comprovam que, de fato, a administração pública vem, por via irregular, 

preenchendo o quadro de servidores, quando deveria contemplar aquele 

candidato validamente aprovado para ingresso no serviço público diante 
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do que preconiza a carta constitucional. Como já dito, a mera expectativa 

de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se 

em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do 

certame, há contratação de pessoal de forma precária para o 

preenchimento de vagas existentes, o que não restou comprovado nos 

autos. Por esta razão, o autor não tem direito subjetivo à nomeação e, 

consequentemente, à indenização por dano moral. Dessa forma, em 

consonância com os fundamentos acima despendidos, não tendo o 

demandante se desincumbido de comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, na forma prevista no art. 373, I, do CPC, impõe-se a improcedência 

do pedido inicial. Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por 

THIAGO DE ALMEIDA MARTINS. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% 

sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c 

§4º, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa 

as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado 

de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro 

de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do 

código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). P.R.I.C. 

Rondonópolis, terça-feira, 6 de fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001589-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DOS ANCHIETA (AUTOR)

ANA CLARA CHAGAS DE MORAIS ARAUJO (AUTOR)

NAIDA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

MARIA APARECIDA DO CARMO VILANOVA (AUTOR)

NILDA MARIA MUNIZ (AUTOR)

MARCONDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

VISTO. ANA CLARA CHAGAS DE MORAIS ARAÚJO, ELIETE DOS 

ANCHIETAS, MARCONDES DA SILVA, MARIA APARECIDA DO CARMO 

VILANOVA, NAIDA MARIA OLIVEIRA BRITO e NILDA MARIA MUNIZ 

ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV, visando excluir do 

âmbito da contribuição previdenciária a incidência de parcelas cuja 

natureza jurídica seja indenizatória e não habitual, bem como a restituição 

dos valores descontados indevidamente. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação (fls. 509/515 do PDF). Os autores informaram que 

houve um equívoco no protocolo da presente demanda já que existe outra 

com a mesma matéria e requereram a desistência da ação e a sua 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, do Código de 

Processo Civil (fls. 530 do PDF). Intimado, o Estado de Mato Grosso 

requereu a condenação dos autores em custas e honorário advocatícios, 

nos termos do artigo 90, do Código de Processo Civil (fls. 533 do PDF). É 

relatório. Decido. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. O Código de Processo 

Civil disciplina que a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei, havendo, inclusive, em favor da 

pessoa natural a presunção de veracidade de suas alegações, bastando 

a mera alegação de insuficiência de recursos para a concessão da 

gratuidade, dispensando-se a produção de provas nesse sentido, 

conforme artigos 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil. A presunção 

de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da 

pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando 

houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio 

das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2º, 

do CPC. Ademais, consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de 

pobreza para fins de obtenção da gratuidade de justiça goza de 

presunção relativa de veracidade, franqueando-se ao juiz, em qualquer 

fase da lide, ex officio ou mediante requerimento da parte contrária, 

indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, desde que subsista 

prova da inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à 

concessão da benesse. Na hipótese, os autores são servidores públicos 

do Estado de Mato Grosso, lotados em diversos cargos da Secretaria da 

Saúde e percebem mensalmente o valor líquido entre R$ 4.129,56 a R$ 

14.271,49, consoante se infere dos demonstrativos de fls. 20/493. No 

caso concreto, considerando o valor da causa, o importe correspondente 

as custas e despesas processuais é R$ 506,73 (quinhentos e seis reais e 

setenta e três centavos) (fls. 501 do PDF). Assim, pode-se afirmar que os 

autores possuem ampla capacidade financeira para custear as despesas 

do processo. Dessa feita, INDEFIRO o pedido de concessão os benefícios 

da gratuidade da justiça. DESISTÊNCIA. NELSON NERY JÚNIOR, in Código 

de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, pág. 630, 7ª 

edição, Ed. RT, leciona que: “quando o autor desistir da ação, o mérito não 

pode ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do 

processo sem ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente 

com a anuência do réu é que o autor poderá desistir da ação.” Na hipótese 

dos autos, verifica-se que o Estado Mato Grosso já apresentou 

contestação, sendo imprescindível, portanto, a concordância da parte ré 

com o pleito (§ 4º do art. 485 do CPC), o que se verificou às fls. 533 do 

PDF. Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação e julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 3º, I e § 4º, III e artigo 

90, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em julgada a sentença, 

arquivem-se os autos. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Rondonópolis, 

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003387-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PRIETO DE AZEVEDO OAB - SP223346 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA RONDONÓPOLIS 

– SPE LTDA ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, visando a declaração de inexigibilidade do crédito 

tributário lançado por meio do auto de infração nº 90/2015, de 9 de julho 

de 2015, referente à cobrança de diferencial de ISSQN dos exercícios de 

2008, 2011 e 2012. A autora alegou a nulidade do processo administrativo 

ao argumento de que não foram observados os princípios do contraditório 

e a ampla defesa, haja vista que não foi regularmente notificada da 

lavratura do auto de infração nº 90/2015. Afirmou que a notificação se 

deu por meio de edital sob a justificativa de que a contribuinte não foi 

localizada, porém, exerce suas atividades no endereço consignado no 

auto de infração, há mais de 10 anos. Aduziu que o crédito referente ao 

exercício de 2008 se encontra prescrito, porquanto já ocorreu o decurso 

do prazo de cinco contados da ocorrência do fato gerador. Sustentou, 

ainda, que os créditos relativos a 2011 e 2012 encontram-se pagos, tanto 

que já obteve alvará da prefeitura de Rondonópolis em 2012, o que não 

seria possível se estivesse em débito, nos temos do artigo 42, §1º, da Lei 

Complementar Municipal nº 91/2010. Ao final, requereu a concessão de 

tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário 

decorrente do lançamento do auto de infração nº 90/2015. No mérito, 

requereu a anulação do crédito tributário (fls. fls. 05/17 do PDF). O pedido 

de tutela antecipada foi indeferido (fls. 92/94 do PDF). Decorrido o prazo 

sem a contestação, as partes foram intimadas para especificarem a 

provas que pretendem produzir. A parte autora requereu o julgamento 

antecipado da lide e o reconhecimento da revelia do Município (fls. 104 do 

PDF). O Município de Rondonópolis apresentou contestação, alegando, em 

suma, que a empresa autora recebeu notificação preliminar, em 30/4/2014, 

mas deixou de apresentar impugnação em relação ao crédito tributário. 

Disse que foi expedido o auto de infração nº 90/2015, mas ao comparecer 

no endereço ao qual a requerente havia sido notificada anteriormente, 
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constatou-se que a empresa já não se encontrava mais estabelecida 

naquele local, sendo então, expedido o edital de notificação de lançamento 

tributário, em 2014. Afirmou que o débito referente a 2011 e 2012 foi pago 

parcialmente, permanecendo o débito, no montante de R$ 270.786,95 

(duzentos e setenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e 

cinco centavos) (fls. 108/117 do PDF). Intimada para manifestar sobre a 

contestação e documentos juntados às fls. 108/130, a parte autora 

novamente requereu seja reconhecida a revelia por ser a contestação 

extemporânea (fls. 134 do PDF). É o relatório. Decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, uma vez que as apresentadas se mostram 

suficientes para o seu deslinde. INOCORRÊNCIA DOS EFEITOS DA 

REVELIA. Inicialmente, destaco que, nos termos da certidão de fls. 96, a 

contestação apresentada pelo requerido é extemporânea. Todavia, a 

demora do Município não lhe traz as consequências próprias à revelia, 

posto que a lide envolve direitos públicos, cuja indisponibilidade é 

manifesta, o que enseja a incidência do inciso II do art. 345, CPC/2015. 

Assim, diante de direitos indisponíveis do ente público municipal, os fatos 

da causa não comportam confissão, tampouco estão sujeitos aos efeitos 

da revelia. MÉRITO. A autora pleiteia a anulação do lançamento dos 

créditos tributários referentes aos exercícios de 2008, 2011 e 2012, sob o 

argumento de que: 1) os créditos relativos a 2011 e 2012 encontram-se 

pagos; 2) não foi notificada previamente do lançamento do tributo; e 3) 

houve a prescrição dos débitos atinentes ao exercício de 2008, uma vez 

que o prazo prescricional transcorreu sem que houvesse a cobrança 

judicial da dívida. De início, destaco que os comprovantes anexados aos 

autos não confirmam o pagamento da dívida relativa aos anos de 2011 e 

2012 (fls. 48/78 do PDF), porque o valor original difere daqueles 

consignados no Demonstrativo de Débito e não há nos autos qualquer 

outro documento que sustente afirmação de pagamento integral. 

NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. Com relação à nulidade do procedimento 

administrativo, infere-se que o artigo 145 do CTN estabelece a 

obrigatoriedade de notificação do lançamento ao sujeito passivo da 

relação jurídico-tributária. Isso porque, em se tratando de lançamento 

tributário, a garantia da ampla defesa é exercida através do direito de 

recurso, consubstanciado na abertura de oportunidade ao contribuinte de 

apresentação de impugnação, formando o contencioso administrativo. 

Apesar de não haver determinação legal expressa para que a notificação 

seja efetuada pessoalmente, o Superior Tribunal de Justiça exarou seu 

entendimento no sentido de que a notificação pessoal e por escrito do 

contribuinte a respeito do lançamento tributário mostra-se imprescindível 

para concretização de princípios jurídicos fundamentais, sendo que por 

meio de edital somente se justifica na excepcionalidade de restar 

comprovado nos autos que o sujeito passivo encontra-se em local incerto 

e não sabido, conforme julgados a seguir: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. 

EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. É entendimento 

pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do 

contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a 

notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado 

estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes: AgRg 

no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 

1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 

30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 22/09/2010. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. TFLF. TFA. ISSQN. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO POR 

EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE NOTIFICAÇÃODO 

LANÇAMENTO POR ENVIO DE GUIAS POR CORREIOS. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Nos termos do art. 145 do CTN, o 

contribuinte deve ser notificado pessoalmente e por escrito do lançamento 

tributário. A notificação por edital só ocorre em casos excepcionais, 

quando o devedor encontra-se em lugar incerto e não sabido. 2. O caso 

dos autos não importa discussão sobre o ônus probatório do envio e 

recebimento das guias, porquanto o tribunal local assentou que, "na 

espécie, embora não conste dos autos cópias das certidões de dívida 

ativa constitutivas do débito, em sede de defesa, a fazenda afirmou que 

notificação foi realizada apenas por edital, defendendo se tratar de meio 

válido de comunicação do contribuinte. 3. Não há como aferir eventual 

violação dos dispositivos infraconstitucionais alegados sem que se abram 

as provas ao reexame, o que é vedado pelo teor da Súmula nº 7/STJ. 

Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 648.378; Proc. 

2015/0003154-5; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 

25/03/2015)”. Na hipótese dos autos, o Município de Rondonópolis se 

valeu de publicação via edital para exigir o pagamento de ISS incidente 

sobre atividades da contribuinte, no valor de R$ 222.324,35 (auto de 

infração nº 90/2015 – fls. 43/47). O Município fundamentou a referida 

notificação por edital com a alegação de que o contribuinte não foi 

localizado ou não está exercendo suas atividades no endereço descrito 

na notificação (Termo de Constatação nº 303/2015). Ocorre que o 

endereço consignado no Auto de Infração nº 90/2015 e no Termo de 

Constatação nº 303/2015, qual seja, Av. Francisco das chagas, nº 2500, 

bairro Higienopolis, na verdade, é da sede da empresa SISTEMA FÁCIL 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA (CNPJ 09.204.071/0002-61) e fica 

em São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo, conforme procuração 

de fls. 34/38. Assim, ao contrário do relatado no Termo de Constatação, 

certamente o fiscal de tributos do Município de Rondonópolis não realizou 

diligência no endereço acima mencionado para proceder à notificação, 

haja vista que tal endereço fica em São José do Rio Preto-SP e não em 

Rondonópolis. Ressalta-se que a SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA tem uma filial em Rondonópolis, com endereço na Av. Cuiabá, 

nº 1332, sala 107, Centro, CEP 78.700-090, conforme se observa na 

procuração de fls. 36 do PDF. Aliás, foi nesse último endereço que a 

empresa autora recebeu a notificação preliminar para recolhimento do 

imposto, em 30/4/2014, cuja localização se encontra consignada à caneta 

no ferido documento, no campo “informações cadastrais” (doc. de fls. 119 

do PDF). Nesse contexto, conclui-se que era de conhecimento do fisco 

municipal o fato de que a empresa autora ter uma filial na cidade de 

Rondonópolis, localizada na Av. Cuiabá, nº 1332, sala 107, centro, a qual 

se encontra ativa desde 22/11/2012, conforme consulta no site da Receita 

Federal[1]. Porém, não ficou demonstrada a tentativa prévia de notificação 

pessoal no endereço mencionado, não havendo indício de que a autora se 

encontrava em local incerto e não sabido. Portanto, a notificação por 

edital, no caso em tela, viola os princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. Assim, imperioso o reconhecimento da nulidade dos 

lançamentos tributários relativos ao ISS dos exercícios de 2008, 2011 e 

2012. DECADÊNCIA. No que tange a decadência dos débitos atinentes aos 

períodos de 2008, a pretensão também merece procedência. Em se 

tratando de tributo sujeito, ordinariamente, a lançamento por homologação, 

porém não declarado, dispõe o Fisco do prazo de cinco anos para efetivar 

o lançamento, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 

que poderia ter sido efetuado, conforme leitura dos arts. 150, § 4º, e 173, 

inc. I, do CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 

tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; 

(...) Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO 

DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO 

INICIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS 

ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Se houve 

pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para 

o lançamento pelo Fisco de eventuais diferenças de tributos sujeitos ao 

lançamento por homologação é de cinco anos a contar do fato gerador, 

conforme estabelece o § 4º do art. 150 do CTN. Precedentes: AgRg nos 

EREsp. n. 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 

julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 111; e EREsp. n. 101.407/SP, 

Primeira Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 08.05.2000.3. Se não 

houve pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo 

decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário 

(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, desde que não se 

tenha constatado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação do 

contribuinte, aplicando-se o art. 173, I, do CTN. Precedente representativo 

da controvérsia: REsp. n. 973.733 - SC, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, 

julgado em 12.8.2009. 4. Em ambos os casos, não há que se falar em 

prazo decenal derivado da aplicação conjugada do art. 150, §4º, com o 

art. 173, I, do CTN. 5. O art. 151, V, do CTN, estabelece que suspende a 

exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou tutela 

antecipada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
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não provido” (STJ – Resp 1.033.444-PE, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 03/08/2010, publicado em 24/08/2010). No caso, a 

apuração do débito tributário se deu mediante instauração de ação fiscal 

em 25 de abril de 2014 (doc. fls. 119). Nos termos do artigo 173, I, do 

Código Tribunal Nacional: Art. 173. O direito de a Fazenda Pública 

constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados: I - do 

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado; Considerando-se que os créditos tributários em questão se 

referem ao exercício de 2008, e que não houve recolhimento pelo 

contribuinte, o início do prazo para que a Fazenda Pública constituísse o 

crédito se daria em 01 de janeiro de 2009, findando-se em 01 de janeiro de 

2014. Por sua vez, a constituição definitiva do crédito se dá com a ciência 

do lançamento ou do auto de infração, conforme súmula 153, do Tribunal 

Federal de Recursos: “Constituído, no quinquídio, através de auto de 

infração ou notificação de lançamento, o crédito tributário, não há falar em 

decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que, 

todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos 

administrativos.” Sobre o assunto, colaciono o julgado do Superior Tribunal 

de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO SUSPENSO ATÉ SOLUÇÃO FINAL DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM FATOS 

GERADORES OCORRIDOS ENTRE 01/1990 E 09/1990. DECADÊNCIA. NÃO 

CONFIGURADA. 1. A constituição definitiva do crédito tributário 

(lançamento) ocorre com a notificação do contribuinte (auto de infração), 

exceto nos casos em que o crédito tributário origina-se de informações 

prestadas pelo próprio contribuinte, tais como em DCTF e GIA. 

Precedentes. 2. Entretanto, o prazo prescricional disposto no art. 174 do 

CTN apenas começa a fluir com a solução definitiva do recurso 

administrativo. Precedentes. 3. A alegação de que ocorreu a decadência 

em relação aos créditos que apresentaram fatos geradores 

compreendidos entre o período de 01/1990 a 09/1990 também não 

apresenta consistência jurídica, uma vez que não ocorreu o prazo 

decadencial de 05 (cinco) anos entre o marco inicial, que se deu, em 

relação a eles, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01 de janeiro de 1991 e 

a notificação levada a efeito em 25 de setembro de 1995, nos termos do 

art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ – AgRg no Ag 1338717/RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado 

em 03/11/2001, publicado em 10/11/2011). Desse modo, quando se iniciou 

o procedimento administrativo, em abril de 2014, o crédito referente ao 

exercício de 2008 já havia sido atingido pela decadência, ou seja, houve a 

perda do direito de constituir o crédito. Com estas considerações, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA RONDONÓPOLIS – SPE LTDA em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS para reconhecer a nulidade dos lançamentos tributários 

de ISSQN referente aos exercícios que versam o auto de infração nº 

90/2015, bem com para reconhecer a decadência do crédito tributário 

referente ao exercício de 2008. Isento o Réu das custas processuais, nos 

termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. Condeno o Município de 

Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a natureza da 

demanda (simples) e que não exige dificuldade de instrução probatória, 

consoante artigo 85, § 3º, I e §4º, inciso III do Código de Processo Civil. 

Esta sentença está sujeita a reexame necessário, de modo que não 

interposta à apelação no prazo legal, remetam-se os autos para o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo (art. 496, I, §1º 

do CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito [1] 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjrev

a_Solicitacao.asp.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005179-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1005179-47.2016.811.0003 VISTO. Trata-se de execução 

de sentença proposta por MAISA GOMES em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. No que tange ao pleito de 

implantação do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, o 

pedido de cumprimento de sentença segue o rito do artigo 536 do Código 

de Processo Civil. Assim, DETERMINO que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie a 

implantação do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, em 

favor da autora, conforme sentença de Id. 10302238, sob pena multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de 

descumprimento, a ser revertida em favor da exequente. Intime-se a 

Gerência Executiva em Mato Grosso – Agência da Previdência Social de 

Atendimento de Demanda Judicial para, no prazo de 30 (trinta dias), 

providenciar a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez 

acidentária, em favor da autora. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 07 de fevereiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002041-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE FERREIRA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo: 1002041-38.2017.811.0003 VISTO. Intime-se a parte autora 

para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (artigo 485, §1º do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, quarta-feira, 07 de fevereiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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 
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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 

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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008458-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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DARI DOUGLAS CORREA VARGAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

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 

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 
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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

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801293 Nr: 14875-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO RAGEL DE OLIVEIRA ME, CLAUDIO 

RANGEL DE OLIVEIRA

 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): CLAUDIO RAGEL DE OLIVEIRA ME, 

CNPJ: 10762505000147 e atualmente em local incerto e não sabido 

CLAUDIO RANGEL DE OLIVEIRA, Cpf: 30478571801, Rg: 3395574-0, 

brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. 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.Com essas considerações, DEFIRO a imposição de 

restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo (s) automotor (es) 

cadastrados em nome do (a) executado(a).Efetuado o registro, caberá ao 

(a) exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos.Não sendo localizado veículo em nome do (a) executado (a), 

via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o (a) exequente para 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801310 Nr: 14885-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimação das partes, por meio de seus patronos, acerca da data de início 

da perícia que se realizará no dia 16/03/2018 às 10h nas áreas objeto da 

lide, tendo o perito na fl. 202 informado, inclusive, seu telefone número 66 

98115-7068.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 446528 Nr: 1710-83.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIO SANTOS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR 

- OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES:JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:MT/5646 , DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - 

OAB:14268-B, representando o polo ativo, PARA QUE INFORME DADOS 

BANCÁRIOS DO ADVOGADO PARA QUE POSSA SER EXPEDIDO 

ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

REFERENTE RPV DE FLS. 183. INFORMO QUE O CNPJ INFORMADO AS 

FLS 180, CONSTA COMO INVÁLIDO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 720913 Nr: 1945-79.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMAQUINA PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) DEFIRO a produção de prova testemunhal.Consequentemente, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de maio de 2018, 

às 15h30min.Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem o rol de testemunhas (artigo 357, §4º, do CPC), ficando a 

cargo do advogado das partes informarem ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas, do dia, hora e local da audiência designada, devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento, na forma do 

artigo 455, § 1º, do CPC. Consigne, ainda, no expediente as demais 

determinações expressas nos incisos § 1º, 2º e 3º do artigo 455, quanto à 

intimação das testemunhas.Intime-se a parte autora fazendo constar no 

mandado de intimação a advertência de que se presumirão confessados 

os fatos contra eles alegados, caso não compareçam ou, comparecendo, 

se recusem a depor (artigo 385, §1º, do CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786046 Nr: 8620-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA SOUZA BORGES ME, LEILA SOUZA 

BORGES

 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): LEILA SOUZA BORGES ME, CNPJ: 

03172718000153 e atualmente em local incerto e não sabido LEILA 

SOUZA BORGES, Cpf: 88333329187, Rg: 37756-9, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte Executada para apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 834404 Nr: 6902-21.2016.811.0003

 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: MARLI DESSBESELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca do laudo médico pericial de fls. 113.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 720913 Nr: 1945-79.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMAQUINA PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO Drº DANIEL DA COSTA GARCIA OAB-MT 9478, 

representando o polo ativo, para tomar ciência do despacho/decisão de 

fls. 301/302 e comparecer à AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

que será realizada no dia 09 de Maio de 2018, às 15h30min, no Edifício do 

Fórum. Devendo as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem o rol de testemunhas (artigo 357, §4º, do CPC), ficando a 

cargo do advogado das partes informarem ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas, do dia, hora e local da audiência designada, devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento, na forma do 

artigo 455, § 1º, do CPC, cumprindo as demais determinações expressas 

nos incisos § 1º, 2º e 3º do artigo 455, quanto à intimação das 

testemunhas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783257 Nr: 7494-02.2015.811.0003

 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 PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem alegações finais.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786277 Nr: 8725-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T F LIMA ME, TEREZA FAQUIM LIMA

 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): T F LIMA ME, CNPJ: 04042375000175. 

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).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 de dinheiro 

em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na forma 

do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em 

30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução.DEFIRO, ainda, a penhora 

de bens em nome da parte devedora, via sistema RENAJUD, tornando 
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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.Não 

sendo localizado veículo em nome do (a) executado (a), via RENAJUD, a 

secretaria deverá intimar o (a) exequente para manifestar-se, em 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 08 de fevereiro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737231 Nr: 121-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRANIDES MAIA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO....Na hipótese dos autos, conforme já consignado às fls. 164/166, 

o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Para realização da perícia, determinou-se a intimação de três peritos 

contábeis para apresentarem proposta de honorários periciais, tendo 

apenas dois deles apresentado proposta, conforme se verifica às fls. 

178/179 e 180.Embora conhecido o rigor e a qualidade técnica do trabalho 

dos peritos intimados, é certo que as suas propostas de honorários 

apresentam valor mais elevado do que o habitualmente praticado neste 

Juízo em casos semelhantes. Diante disto, nomeio para o encargo a 

contadora ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA SABATINI podendo ser 

encontrada na Rua General Mascarenhas de Morais, n° 196, Vila Marilei, 

Rondonópolis-MT Cep: 78705-268, e nos telefones: (66) 9917-2447 / (66) 

3410-0649, e-mail: angelamaria.sabatini@gmail.com.No atual estágio do 

processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”.....Intimem-se as partes desta decisão e para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição 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.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735801 Nr: 15291-97.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IMILIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.....No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perita a contadora AURILENE LOPES SOARES, 

podendo ser encontrada na Rua Dezessete, n° 713, Condomínio Terra 

Nova, bairro Colina Verde. Rondonópolis/MT, Cep: 78740-405, e nos 

t e l e fone s :  ( 6 6 )  9 6 1 4 - 8 3 2 2  /  ( 6 6 )  3 0 2 7 - 9 3 3 5 ,  e - m a i l : 

aurylenesoares@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pela perita 

contadora deve apurar o percentual correspondente à perda salarial do 

cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”....Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) para os honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 

13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se 

mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e 

do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido ponderar também que 

existe uma grande quantidade de processos da mesma natureza 

(cobrança perda salarial decorrente da conversão cruzeiro real para 

URV) onde o requerido também será responsável pelo pagamento dos 

honorários periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em 

valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto 

nos cofres públicos. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição da perita, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se, ainda, o requerido para que 

pague os honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), 

no prazo de 20 (vinte) dias....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805496 Nr: 16485-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNARDETE CHERIGATTI CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...).No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, 

n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e 

nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo 

perito contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. (...) 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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 732086 Nr: 12362-91.2013.811.0003

 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: LUIZA ALVES DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça os documentos mencionados no artigo 3º, § 1º do 

Provimento nº 11/2017-CM, conforme determinado às fls. 322.

Na oportunidade, encaminhe-se, ainda, cópia do contrato de honorários 

acostado às fls. 324, nos termos do artigo 3º, § 4º do aludido provimento.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 297290 Nr: 12212-96.2002.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NOVAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR GONCALVES DE 

ARAUJO - OAB:DEFENSOR/

 VISTO.

Remetam-se os autos ao Município de Rondonópolis, conforme requerido 

às fls. 187.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 715884 Nr: 11218-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 426345 Nr: 8474-56.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ENOQUI BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Encaminhe-se cópia do contrato de honorários de fls. 330 ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

a fim de que seja observada a regra contida no art. 3º, § 4º do Provimento 

nº 11/2017-CM.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 338695 Nr: 6992-49.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO MICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/MT, ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - 

OAB:5932/O

 VISTO.

Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a 

alegada impossibilidade de pagar as custas processuais.

 Transcorrido o prazo, com o sem manifestação, tragam os autos 

conclusos para deliberação.

 Sem prejuízo das providências supra, solicite-se a devolução da carta 

precatória de fls. 101, informando a desnecessidade do cumprimento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 444968 Nr: 150-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSILDA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença que ROSILDA BATISTA DOS 

SANTOS move em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Consta, às fls. 178, certidão de transcurso do prazo sem qualquer 

manifestação do Estado de Mato Grosso. Diante da inércia do requerido, 

homologou-se os cálculos apresentados pela exequente (fls. 179).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à execução às fls. 

180/188, e asseverou que o decurso de prazo para manifestação foi 

certificado equivocadamente, pois a impugnação foi protocolada 

tempestivamente, nos termos do artigo 525 c/c 183, ambos do CPC (fls. 

190).

A Sra. Gestora certificou que a impugnação de fls. 180/188 foi 

apresentada tempestivamente (fls. 197).

Assim, tendo o Estado de Mato Grosso impugnado a execução dentro do 

prazo legal, chamo o feito a ordem, para tornar sem efeito a certidão de 

fls. 178 e a decisão de fls. 179.

Intime-se a exequente para manifestar quanto à impugnação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 722786 Nr: 3794-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLOVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 722786

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por CLOVES DA SILVA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando receber o valor de R$ 

36.990,18 (posição de 11/07/2017).

O executado foi regularmente citado e concordou expressamente com os 

cálculos (fls. 143).

Ante a concordância do executado com o demonstrativo do débito, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 133/137, porque aparentemente estão de 

acordo com a sentença.

Encaminhe-se ao Departamento da Secretaria auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de malote digital, os documentos 

mencionados no artigo 3º, § 1º do Provimento11/2017-CM.

Apurado o cálculo pelo Departamento competente, será enquadrado como 

crédito pequeno valor, em relação ao ente público devedor, até as 

seguintes quantias:

 ? INSS – 60 salários mínimos (art. 17, §1º, da Lei Federal nº 10.259/2001);

? ESTADO DE MATO GROSSO – 100 UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 

10.656/2017);

? MUNICÍPIO – 30 salário mínimos (art. 87, II, da ADCT).

Sendo o crédito de pequeno valor, expeça-se ofício requisitório à 

autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, para, no prazo de 

60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar a obrigação com o 

uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao processo 

( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Em se tratando de crédito superior ao especificado anteriormente, 

expeça-se ofício requisitório de precatório ao Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 100), instruindo-o com as 
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peças essenciais, na forma do disposto no artigo 443, §1º e 2º e 444 da 

CNGC/MT.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 7 de fevereiro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 745745 Nr: 5391-56.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, 

IBRAMA- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, CLAUDIO ROBERTO NUNES GOLGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: wagner - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571, CLÁUDIO ROBERTO NUNES GOLGO - 

OAB:OAB/RS 25.345

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) requerida(s), advº(ª)(s). CHRISTIANO 

CARVALHO DE ARAUJO, OAB/MT , Nº 11571, CLÁUDIO ROBERTO NUNES 

GOLGO, OAB/RS 25345, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR, 

OAB/MT 3876, para contrarrazoarem o recurso de apelação.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 844762 Nr: 9934-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Assunção de Competência->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, para em 05 dias, informarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 394139 Nr: 7666-22.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR, JOSE BONFIM 

DA SILVA NETO, BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

KATIA DAS GRACAS DE MACEDO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681/SP

 Trata-se de pedido anulatório de escritura de compra e venda que fora 

devidamente sentenciados, sendo julgado improcedente os pedidos, com 

transito em julgado, conforme certidão de fls. 355. Apresentado o pedido 

de cumprimento de sentença, em relação aos honorários sucumbenciais 

fixados, determinou a sua distribuição e autuação em autos apartados, 

decisão de fls. 383. Eis a síntese do necessário.

Considerando que os autos já encontram-se devidamente sentenciados, 

com sentença transitada em julgado e que o pedido de cumprimento de 

sentença prossegue nos autos em apenso, código 724358:

I – Vistos em correição.

 II – Promova-se o desapensamento deste feito dos autos de código 

724358 e 844762.

 III – Após, remetam-se os autos ao arquivo, procedendo as baixas de 

estilo e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 723371 Nr: 4364-72.2013.811.0003

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONOPOLIS/MT - SISPMUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se no prazo legal face a 

juntada aos autos da impugnação.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 660194 Nr: 9149-49.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON AFONSO BORTOLI VANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS JOHANN LOPES - 

OAB:39602 SC

 Intimação do adv. De defesa , da designação de audiência para o dia 

19/02/2018 às 15:50, da CP distribuida no Juizo de Lages-SC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 666040 Nr: 14225-54.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16.010 MT

 Ação Penal nº 14225-54.2017.811.0064 ( Id. 666040 )Denunciado: 

Valdecir da Silva Santos.Vistos.Desta forma, recebo a denúncia por 

satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, até porque não vislumbro a 

ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do CPP, bem 

como não sendo o caso de absolvição sumária prevista no art. 397 do 

mesmo diploma legal citado.3. Das Providências. Cite-se o acusado, 

intimando-o acerca da audiência de instrução e julgamento, qual designo 

para o dia 21.02.2018, às 17:30min, na sala de audiências deste 

fórum.Requisite o réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 666418 Nr: 14535-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHON CLEBER RODRIGUES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - 

OAB/MT15616, da designação da audiencia para o dia 21/02/2018 as 

15:30 horas.
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2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 655055 Nr: 4544-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENILSON LEMES AMBROSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Inicialmente, retifique-se a capa dos autos, devendo também constar o 

nome do acusado Juvenal de Jesus dos Santos.

No mais, com relação à determinação contida no ofício circular nº 

01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela I.Desembargadora Corregedora Geral 

da Justiça do E.TJ/MT., tendo em vista que o(s) acusado(s) ainda não 

foi(ram) citado(s), resta inviabilizada a desvinculação do armamento 

apreendido pelo fato de não haver defesa constituída.

Assim, mantenho a(s) arma(s)/munição(ões) vinculada(s) a presente ação 

penal até que se estabeleça o contraditório na forma da lei.

Não obstante a isso, após a regular citação do(s) acusado(s), deverá(ão) 

a(s) defesa(s) manifestar(em) especificamente, por ocasião da resposta 

à acusação, acerca do interesse na manutenção do armamento vinculado 

a presente ação penal.

Posteriormente, dê-se vista ao Ministério Público para também 

manifestar-se no prazo de 10 dias.

Cumpridas as determinações supra, venham os autos conclusos.

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.: 316123 Nr: 1072-66.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANINHO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON ANANIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:47897, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos, etc.Trata-se de ação penal em que foi denunciado VANINHO DIAS 

DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV do 

Código Penal, c/c as disposições da Lei nº 8.072/90.No dia 31.01.2018 a 

defesa do acusado apresentou resposta à acusação (fls. 196/213).Às fls. 

224/229 a defesa do acusado Público pugnou pela concessão da prisão 

domiciliar ao acusado (fls. 236/237).É o breve relatório. Decido.Tem-se 

que a prisão em qualquer modalidade só se justifica em casos graves, 

como é o dos autos, pois a prisão preventiva acusado, sem que o mesmo 

receba um atendimento médico digno e adequado, poderá resultar em 

graves consequências, possivelmente a morte.Sendo assim, em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 236/237, com fundamento 

nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, DETERMINO a 

substituição da prisão preventiva do acusado VANINHO DIAS DA SILVA 

por prisão domiciliar, devendo ser cumprida na residência, com endereço: 

rua 10, quadra 32, lote 15, bairro Conjunto Habitacional Coqueiros, Cep: 

75830000, Mineiros/GO. Expeça-se ALVARÁ natureza;2) não poderá 

mudar de endereço, sem a prévia e expressa comunicação deste juízo.Na 

ocasião do cumprimento da ordem de soltura, o acusado deverá ser 

advertido pelo Oficial de Justiça, que a inobservância de quaisquer das 

medidas cautelares acima aplicadas resultará na revogação do benefício 

com a o acusado.Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia , 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.Expeça-se o necessário. Lavre-se termo de 

compromisso.Dê ciência ao Ministério Público da presente 

decisão.Intime-se. Cumpra-se IMEDIATAMENTE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 610911 Nr: 1198-43.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JOSÉ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MATHEUS PAIVA DE 

SOUZA - OAB:34384, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT, Valdir 

Seganfredo - OAB:3501/MT

 Vistos, etc.

Com relação à determinação contida no ofício circular nº 

01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela I.Desembargadora Corregedora Geral 

da Justiça do E.TJ/MT., tendo em vista que o(s) acusado(s) ainda não 

foi(ram) citado(s), resta inviabilizada a desvinculação do armamento 

apreendido pelo fato de não haver defesa constituída.

Assim, mantenho a(s) arma(s)/munição(ões) vinculada(s) a presente ação 

penal até que se estabeleça o contraditório na forma da lei.

Não obstante a isso, após a regular citação do(s) acusado(s), deverá(ão) 

a(s) defesa(s) manifestar(em) especificamente, por ocasião da resposta 

à acusação, acerca do interesse na manutenção do armamento vinculado 

a presente ação penal.

Posteriormente, dê-se vista ao Ministério Público para também 

manifestar-se no prazo de 10 dias.

Cumpridas as determinações supra, venham os autos conclusos.

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.: 617079 Nr: 108-63.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR PEREIRA 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 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.

Intime-se o réu no endereço informado pela defesa à fl. 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647085 Nr: 7713-89.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO JÚNIOR FREITAS DE ARAÚJO, 

NILTON CÉSAR DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Vistos, etc.

Com relação à determinação contida no ofício circular nº 

01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela I.Desembargadora Corregedora Geral 

da Justiça do E.TJ/MT., tendo em vista que o(s) acusado(s) ainda não 

foi(ram) citado(s), resta inviabilizada a desvinculação do armamento 
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apreendido pelo fato de não haver defesa constituída.

Assim, mantenho a(s) arma(s)/munição(ões) vinculada(s) a presente ação 

penal até que se estabeleça o contraditório na forma da lei.

Não obstante a isso, após a regular citação do(s) acusado(s), deverá(ão) 

a(s) defesa(s) manifestar(em) especificamente, por ocasião da resposta 

à acusação, acerca do interesse na manutenção do armamento vinculado 

a presente ação penal.

Posteriormente, dê-se vista ao Ministério Público para também 

manifestar-se no prazo de 10 dias.

Cumpridas as determinações supra, venham os autos conclusos.

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.: 667826 Nr: 798-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEISSON TENÓRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado KLEISSON TENÓRIO DOS 

SANTOS para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664691 Nr: 13068-46.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO FIALHO JUNIOR - 

OAB:17.524

 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 MARCOS 

MARQUES DE SOUZA para, querendo, apresente resposta à acusação, 

no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será 

nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

Outrossim, atento às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o acusado preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão da medida 

despenalizadora .

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 09 de fevereiro de 2018, às 14:45 horas.

Intime-se o acusado para que compareça à audiência acompanhada de 

advogado advertindo-o que, caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeada um Defensor Público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619934 Nr: 3058-45.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 Vistos, etc.

Com relação à determinação contida no ofício circular nº 

01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela I.Desembargadora Corregedora Geral 

da Justiça do E.TJ/MT, tendo em vista que as alegações finais defensivas 

ainda não foram apresentadas, resta inviabilizada a desvinculação do 

armamento apreendido, motivo pelo qual mantenho a(s) 

arma(s)/munição(ões) vinculada(s) a presente ação penal até que seja 

prolatada sentença.

Cumpram-se as determinações retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638648 Nr: 451-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VALDECIR DE ALMEIDA, FABIO 

CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER, JOSÉ FABIO DE SOUZA, DEMIR 

CESÁR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, CLAUDINEI PEREIRA CAPILLAS - OAB:71521, DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12.062 MT

 Intimação da Drª. Carla Andréia Batista, OAB/MT nº. 18.808, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05 de março de 

2018, às 15h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638648 Nr: 451-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VALDECIR DE ALMEIDA, FABIO 

CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER, JOSÉ FABIO DE SOUZA, DEMIR 

CESÁR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, CLAUDINEI PEREIRA CAPILLAS - OAB:71521, DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12.062 MT

 Intimação do Dr. Dejalma Ferreira dos Santos, OAB/MT nº. 12.062, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05 de março de 

2018, às 15h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal, 

devendo comparecer acompanhado das testemunhas Maycon Fernandes 

Silva e Braz Nelson Valentim Gonçalves.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630119 Nr: 2382-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 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.: 642131 Nr: 3563-65.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA MENDES DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em que MARGARIDA MENDES DA SILVA CORREA 

foi condenada pela prática, ao disposto no art. 155, § 4º, inciso II, do CP.

À fl. 111 a ré manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória, 

tendo sua tempestividade certificada à fl. 112.

Com vista dos autos, o representante da Defensoria Pública informou que 

não apresentaria as razões recursais com base no artigo 33, § 1º da LCE 

nº 146/03 (fl. 113).

No dia 26.10.2017 este juízo determinou nova intimação da ré para tomar 

ciência da manifestação da Defensoria Pública, bem como para informar o 

interesse na continuidade do recurso (fl. 114).

À fl. 118 a ré informou a desistência em recorrer da decisão da sentença 

condenatória.

Portanto, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pela ré, para 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 652877 Nr: 2434-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MENDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

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 07 de maio de 2.018, às 15:15 horas.

Intimem-se o acusado, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o réu que esteja preso em 

unidade prisional aqui não situada 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, 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.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638220 Nr: 95-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL JOSÉ ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-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.: 623122 Nr: 6037-77.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALVES THEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 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
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 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635006 Nr: 6220-14.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BESERRA CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14.525-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.: 639782 Nr: 1375-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO JOSÉ CESCONETTO

 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.: 640432 Nr: 1940-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DE FREITAS MORAES

 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.: 641520 Nr: 2984-20.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DE SOUZA GUERREIRO

 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.: 295440 Nr: 2965-34.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

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.: 622585 Nr: 5599-51.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVINO PEREIRA 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 
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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.: 629378 Nr: 1834-38.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ — contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar 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 ao(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 632710 Nr: 4492-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER DE FREITAS SOUZA, PATRICK 

THALLES ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, 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.: 642487 Nr: 3883-18.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DIRCEU LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

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.: 644059 Nr: 5179-75.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUESSUEL HENRIQUE PÃES DE BARROS

 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.: 654301 Nr: 3861-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JÚNIOR ARRUDA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, 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.: 665153 Nr: 13470-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DA SILVA, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA, DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO, RICARDO 

MALDONADE LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido em 

decorrência da decisão de fls. 189/192-v.

 Assim, considerando que se trata de cumprimento de mandado de prisão 

e as partes nada requereram, encaminhe-se o réu à penitenciária local.

Por fim, oficie-se a 4ª Vara Criminal desta comarca (autos/cód. 639270), 

informando acerca da prisão do denunciado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 617457 Nr: 537-30.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO TERRA JUNIOR - 

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.: 629378 Nr: 1834-38.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 16:45 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 617804 Nr: 891-55.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINAN SACRAMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência para 

inclusão dos processos de Meta 2 do CNJ para a pauta deste ano, os 

quais que deverão ser julgados até o final do presente ano, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de abril de 2017, às 

16h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 617804 Nr: 891-55.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINAN SACRAMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante da necessidade de adequação da pauta de audiências, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 2.017, às 

15:00 horas.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 631032 Nr: 3181-09.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante da necessidade de adequação da pauta de audiências, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 2.017, às 

14:00 horas.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 617804 Nr: 891-55.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINAN SACRAMENTO DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de adequação da pauta de audiências, redesigno 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018, 

às 14:30 horas.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 631032 Nr: 3181-09.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante da necessidade de adequação da pauta de audiências, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 

15:30 horas.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615375 Nr: 6040-66.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SANTANA DA SILVA, REBERS 

FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15.616 MT

 Vistos, etc.

Da análise do processo, verifico que o réu Rebers Francisco Silva dos 

Santos foi intimado (fl. 120) e não compareceu a presente audiência e nem 

mesmo justificou a sua ausência, motivo pelo qual decreto a sua revelia 

nos termos do artigo 367 do CPP.

Em razão deste magistrado estar presidindo as audiências da 2ª Vara 

Criminal, onde é titular, e por se tratar de audiências com réus soltos nesta 

vara, não me resta outra alternativa senão redesignar a presente 

audiência para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 15:00 horas.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

ao interesse na inquirição da vítima Elias de Souza Porto e, em caso 

positivo, expeça-se mandado de intimação para o endereço já declinado 

nos autos.

Requisite-se os policiais militares Elvis Santos de Moraes e Douglas de 

Araújo Costa.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 625792 Nr: 7941-35.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON LENNON DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da inquirição das testemunhas Pm. Cleiton, 

Antônio Douglas Cézar Ferreira, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais.

Designo audiência de continuação para o dia 03 de maio de 2018, às 

14h30min, para a oitiva da testemunha Roney Fernandes de Souza e o 

interrogatório do acusado Jhon Lennon de Souza Fernandes, a qual será 

realizada no juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Expeça-se mandado de intimação para a testemunha Roney Fernandes de 

Souza no endereço declinado acima pela defesa.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 606948 Nr: 4777-33.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Da análise do processo, verifico que a ré foi intimada (fl. 145) e não 

compareceu a presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência, 

motivo pelo qual decreto a sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

Homologo a desistência da inquirição das testemunhas Evanildo Sebastião 

da Silva, Ângela Maria Alves Ferreira, Rogério Alves Ferreira em relação 

ao Ministério Público, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Designo audiência de continuação para o dia 03 de maio de 2018, às 

15h00min, a qual será realizada no juízo da 1ª Vara Criminal de 

Rondonópolis/MT.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para as testemunhas 

Evanildo Sebastião da Silva, Angela Maria Alves Ferreira, Rogério Alves 

Ferreira, pois, apesar de intimadas (fls. 143,146 e 147), não 

compareceram à presente audiência e não justificaram as suas 

ausências.

Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que decline nos autos o 

atual endereço da testemunha Rosana Alves Ferreira. Se declinado, 

autorizo desde já a expedição de mandado de intimação ou, se residirem 

em outra comarca, carta precatória com a finalidade de proceder a sua 

inquirição.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 623916 Nr: 6619-77.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER KENE REIS FANTI, CASSIANO MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 (...)RECEBO a denúncia nos seus termos.Expeça-se mandado de citação 

dos acusados ELDER KENE REIS FANTI e CASSIANO MORENO para, 

querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no 

mandado de citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve 

nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor.Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu 

endereço residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins 
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de futuras intimações.Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.Defiro os demais 

pedidos formulados pelo MP.Compulsando detidamente os autos em 

epígrafe, vislumbro assistir razão ao Ilustre representante do Ministério 

Público, pois o delito descrito no art. 28, da Lei 11.343/2006 prescreve em 

02 (dois) anos conforme art. 30 da lei supracitada e já se passaram mais 

de 02 anos sem a prestação jurisdicional. Diante disso, com fundamento 

no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade 

dos acusados, no que se refere ao crime supracitado.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 640895 Nr: 2386-66.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDO FERREIRA FERRAZ, JOSÉ CARLOS 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Yclen Eduardo Soares dos Santos - OAB:22.287/O

 Vistos, etc.

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.

Outrossim, deve a senhora gestora certificar o trânsito em julgado da 

sentença e proceder a expedição de guia, com sua consequente remessa 

ao juízo da vara de execuções penais da comarca, a fim de ser viabilizado 

o início do cumprimento da pena.

Após, arquive-se em local próprio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647731 Nr: 8217-95.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTÔNIA DA SILVA GOMES, WILSON 

DE MELO QUEIROZ JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 ...Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de novembro de 2018, às 

15h30min.Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério 

Público e as testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) 

querelante(s) e assistente(s) para que compareçam à audiência.Se 

necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) com 

a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que aqui não 

resida(m) ou esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não 

situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ.Requisite-se, se houver 

necessidade.DA ACUSADA MARIAEm detida análise, observo que o prazo 

do edital decorreu sem qualquer manifestação da acusada, motivo pelo 

qual, nos termos da decisão de fl. 93, determino a suspensão do processo 

e o curso no prazo prescricional...DAS ARMASDe outra banda, anoto ser 

inviável a adoção de qualquer providência quanto a 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 as disposições da 

Resolução 134/2011 do CNJ.Isto porque, o processo foi suspenso na 

forma do art. 366 do CPP quanto a acusada Maria, cuja circunstância 

inviabiliza, portanto, a desvinculação do armamento pelo fato de a ré não 

ter sido citada 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.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 659407 Nr: 8452-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PERCIVAL SANTOS MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Castrequini Ternero - 

OAB:OAB/MT 8379, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES SOARES 

- OAB:15.559

 Intimação ao advogado Fabricio Miguel Correa, OAB/MT 9.762-A, para 

manifestar em fls 31/32 à respeito da certidão do oficial transcrito à 

seguir:"NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DO SR. 

FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA, tendo em vista, ter diligenciado ao 

endereço mencionado no mandado, no momento da diligencia não logrei 

êxito em, encontrá-lo, e em contato com Clovis, disse que o endereço é um 

escritório e que não mora ninguém'', diante do teor da certidão, manifestar 

no devido prazo legal. Nada mais.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 615301 Nr: 5963-57.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIO CARDOSO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO DE PENA - Código 615301

Vistos.

 Em que pese o pedido da Defensoria Pública acostado às fls. 163, 

verifica-se da lista trazida aos autos pela diretoria da Penitenciária Major 

Eldo Sá Corrêa, à fl. 174, que o recuperando foi recapturado, razão pela 

qual, antes de apreciar o referido pedido, DESIGNO o dia 13/03/2018, às 

16h00min, para realização de audiência de justificação.

 Requisite-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a defesa.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, em 07 de fevereiro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 652348 Nr: 1935-07.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS RESENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o aporte de PAD às fls. 63/75, acolho a cota ministerial de 

fl. 76. Para tanto, DESIGNO dia 18/04/2018, às 15h00min, para realização 

de audiência de justificação.

Requisite-se o recuperando e intime-se a defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 609119 Nr: 7004-93.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330
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 Vistos etc.

Primeiramente, HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva da 

testemunha Romelia Vilela de Souza.

 Ademais, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que 

dispõe o Art. 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os debates 

orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias para as 

partes.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro 

Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627221 Nr: 206-14.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIS SILVA DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigos 

109, inciso VI c/c 110, § 1º e 119, todos do Código Penal Brasileiro e, 

ainda, Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face do acusado KLEIS SILVA DAMACENO, 

em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em 

relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste 

feito.Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a 

sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Por fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, 

bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 08 de fevereiro de 2018. Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633406 Nr: 5004-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT

 Vistos etc.

Primeiramente, ante a ausência do advogado do acusado nomeio para o 

ato o digno Defensor Público Dr. Maicom Alan Fraga Vendruscolo.

Ademais, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que 

dispõe o Art. 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os debates 

orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias para as 

partes.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro 

Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634976 Nr: 6190-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDERSON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388

 Vistos etc.

Considerando o pedido do advogado do acusado Dr. Ilmar Sales Miranda, 

defiro o prazo de 05 (cinco) dias para regularização da representação 

processual.

Ademais, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que 

dispõe o Art. 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os debates 

orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias para as 

partes.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro 

Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634976 Nr: 6190-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDERSON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388

 Código: 634976.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 62/63) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 08/02/2018, às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, deixo de analisar o requerimento formulado pela vítima às fls. 65, 

tendo em vista que a contravenção penal de vias de fato (Artigo 21 do 

Decreto Lei nº 3.688/41), é pública, devendo a autoridade proceder de 

ofício, consoante dispõe o Artigo 17 do citado códex.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 657107 Nr: 6464-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ JUNIOR SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Vistos etc.

Ante a não intimação da vítima, conforme teor da certidão de fl. 157, 

faculto vistas a Sua Excelência o digno Promotor de Justiça para que 

manifeste o seu interesse ou não na oitiva da mesma, 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
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627152 Nr: 143-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JANUARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado EDUARDO JANUÁRIO DA SILVA, 

a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção, pelo crime descrito no Artigo 147 do Código Penal, em 

regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.Não se aplica a substituição da pena privativa de 

liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa 

conversão quando o crime é cometido mediante grave ameaça.Cumpre 

salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de 

multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006.Verifica-se, 

ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo 

Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do Artigo impede a 

concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente 

analisadas, desfavoráveis ao réu, não autorizam a concessão do 

benefício. Deixo de fixar valor mínimo para reparação de eventual dano 

causado pela infração (Artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal), haja vista a ausência de produção de provas. (...).Maria Mazarelo 

Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665317 Nr: 13629-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 Processo nº 13629-70.2017.811.0064Vistos etc. Defiro o pedido de 

dilação de prazo e, de consequência, concedo 10 (dez) dias para a 

entrega do Laudo Pericial relativo ao local do homicídio, mormente tendo 

em visto que, não há que se falar em excesso de prazo da prisão 

preventiva do acusado, uma vez que os tribunais têm entendido que, 

preponderantemente à soma dos prazos legais, devem ser observados os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da análise de 

eventual excesso de prazo na formação da culpa, sendo que os prazos 

não são absolutos, nem se submetem às regras puramente aritméticas, 

devendo-se analisar de acordo com as peculiaridades do caso sub judice, 

podendo ser moderadamente ultrapassado sem que isto caracterize 

constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia.De fato, 

sabe-se que o prazo para o término da instrução criminal é construção 

jurisprudencial, onde se somam todos os prazos legais, tendo como marco 

inicial a prisão do acusado e termo final a instrução processual. (...) Com a 

vinda do laudo, renove-se vista dos autos ao órgão do Ministério Público e 

à defesa para apresentação dos respectivos memoriais.Às 

providências.Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 08 de 

Fevereiro de 2017.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668324 Nr: 1149-26.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARK DE FREITAS - 

OAB:15.143 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora da audiência de Conciliação designada para o 

dia 23/03/2018, ás 14horas, que ocorrerá no CEJUSC/Rondonópolis-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640033 Nr: 1594-15.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLY MARCOS GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 640033.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 41) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 10/04/2018, às 

14h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 656534 Nr: 5917-29.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVAIL GONÇALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 05, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de NIVAIL 

GONÇALVES PINHEIRO, em relação ao crime de injúria descrito no Artigo 

140 do Código Penal, com fundamento no Artigo 107, inciso IV e Artigo 103 

ambos do Código Penal. Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da 

CNGC .Às providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 1º de novembro de 2017.Maria Mazarelo 

Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665293 Nr: 13607-12.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de fl. 06, 

com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, APÓS A 

SUA DEVIDA CITAÇÃO CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado 

JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA, mediante o cumprimento das seguintes 

condições:1.Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar 

atividades; 2.Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização 
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judicial;Ressalta-se que em caso de descumprimento de alguma das 

condições acima descritas, poderá ser decretada a prisão preventiva do 

indiciado. Expeça-se o necessário ALVARÁ DE LIBERDADE PROVISÓRIA, 

observando-se, dentre outros, o disposto nos itens 7.15.3 e 7.15.5.2, 

ambos da CNGC.Nos termos do artigo 21 da Lei nº 11.340/2006, 

notifique-se a vítima para que tome ciência desta decisão (soltura do 

autuado), nos moldes do Enunciado nº 09 do FONAVID , informando-lhe 

que qualquer agressão/ameaça/perturbação por parte do autuado deverá 

ser imediatamente noticiada a este Juízo, para adoção das providências 

cabíveis, notadamente a expedição de mandado de prisão 

preventiva.Prestei, nesta data, as informações solicitadas através do 

Ofício nº 62/2017-GAB, que segue em anexo.Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 24 de novembro de 

2017. Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 616962 Nr: 7676-67.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado ELPÍDIO CRISTALDO, vulgo 

“Paraguai”, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 30 

(trinta) dias de detenção, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de 

uso permitido e 50 (cinquenta) dias-multa, que fixo em um trigésimo do 

salário mínimo, vigente na época do fato, em regime inicial aberto (Artigo 

33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 

2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em 

momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre 

salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de 

multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a 

conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção 

pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.Não se 

aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas 

de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do 

mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é 

cometido mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a 

impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 

do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a 

concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente 

analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do 

benefício.Deixo de fixar valor mínimo para reparação de eventual dano 

causado pela infração (Artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal), haja vista a ausência de produção de provas. (...) Maria Mazarelo 

Farias Pinto Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 29/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Geni Rauber Pires, matrícula 7670, 

Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciária Substituta, estará 

afastada de suas funções por motivo de saúde, no período de 07.02.2018 

a 19.03.2017;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Marli Carli Borges, Matrícula n. 7664, Técnica 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária Substituta da 

1ª Vara Cível, no período de 07.02.2018 a 19.03.2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 08 de fevereiro de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002870-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA JASMINE DA LUZ COUTINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002870-17.2016.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a comprovação da 

mora, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que 

a notificação extrajudicial e intimação por instrumento de protesto de IDs 

4361219 e 4361220 retornaram com as informações: “não procurado” e 

“sem entrega domiciliar” respectivamente. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR QUE 

NÃO RESIDE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDOU-SE. PROTESTO POR 

EDITAL NÃO REALIZADO. DESCABIMENTO. MORA NÃO 

CARACTERIZADA. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é 

imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula nº 

72 do STJ. No caso em tela, tendo a notificação extrajudicial sido inexitosa, 

porque o devedor não mais reside no endereço informado no contrato, 

incumbia ao credor ter efetuado o protesto por edital. Mora não 

caracterizada. Extinção do feito, de ofício. AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO. 

APELO PREJUDICADO. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 70049809403, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine 

Maria Canto da Fonseca, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AC: 

70049809403 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/09/2015) “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constituição do devedor em 

mora é pressuposto essencial à ação de busca e apreensão, a 

inexistência de sua notificação ou a realização de protesto com 

notificação por edital, sem que sejam esgotados outros meios pessoais de 

ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. Nas causas que não 

houver condenação, os honorários serão fixados mediante apreciação 

equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as normas das alíneas a, b e 

c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de 

prequestionamento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (AgR 55249/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). 

“PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL -PROCEDIMENTO 

PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO CORREIO SEM 

ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO 

PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

"Não houve sequer tentativa de localizar o alienante, já que a carta 

registrada foi devolvida pelo correio em razão de não haver entrega 

domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de procura infrutífera, 

mas apenas ausência de procura, e esta não é uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta os serviços 

relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Destarte, tal 

circunstância não autoriza que se dispense a formalidade legal, cujo fito é 

prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração do 

bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente cientificado e ter 

a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, assim, 

retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto de extinção ". 
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(TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, Data de 

Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)” Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SGARBI & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERENE LUCIA HOLZ DEVES OAB - RS67216 (ADVOGADO)

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINILDES SOARES DE JESUS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004752-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL CAVALCANTE DE AZEVEDO (DEPRECADO)

MARCOS ANTONIO PAVAN (DEPRECADO)

CARLA DENISE REGENER PAVAN (DEPRECADO)

JULIO CESAR MICHELIN DE AZEVEDO (DEPRECADO)

R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (DEPRECADO)

CLAUDIA REGINA CAVALCANTE DE AZEVEDO (DEPRECADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho estes autos à intimação do(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder 

ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser 

recolhida por meio de guia disponível no site do TJMT, nos termos do 

Provimento nº 7/2017 – CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o 

comprovante de depósito para cumprimento da ordem deprecada, sob 

pena de não o fazendo a Carta Precatória ser devolvida à comarca de 

origem.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007177-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEOFE LABREA MUNHOZ (RÉU)

 

Certifico que os embargos monitórios juntados aos autos no documento Id 

11717610 foram apresentados no prazo legal. Certifico ainda, autorizada 

pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

encaminho os autos à intimação do advogado do autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso queira, manifestar acerca dos embargos e 

documentos juntados pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011468-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO TOCHETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO)

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILO OSCAR SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça (ID 11630166), mais 

precisamente para recolher o valor de R$ 286,00 referente à 

complementação de diligência solicitada, devendo a importância ser 

recolhida por meio de guia disponibilizada no portal do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do Prov. n. 

07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005462-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS COIMBRA CHARAO FILHO OAB - RS76310 (ADVOGADO)

JOAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA OAB - RS0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COB MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDA CLAUDIA CABRAL MAY (EXECUTADO)

 

Certifico que decorrido o prazo solicitado na petição Id 10994527, reitero a 

intimação do advogado do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

o endereço atualizado dos requeridos e, caso deseje a expedição de 

mandado judicial, proceda ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a qual deverá ser recolhida por meio de guia disponível no site do TJMT, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ, posteriormente juntando aos 

autos a guia e o comprovante de depósito para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009113-40.2017.8.11.0015

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)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA CHAVES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 11697084).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010508-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON VIEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)
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Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o advogado do autor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar e requerer o que entender de direito sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, juntado aos autos no Id 11707174, bem como para que 

proceda ao pagamento da complementação da diligência requerida, no 

valor de R$ 900,00, devendo a importância ser recolhida por meio de guia 

disponibilizada no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), nos termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e juntar aos autos 

a guia e comprovante de pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 86112 Nr: 3541-72.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, ADRIANO SCOMPARIN - OAB:OAB/MT 

21.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARVIN KRAUSPENHAR 

JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 Certifico, em atenção às decisões de fls. 125 e 159, que procedi ao 

cadastramento do advogado Dr. Darvin Krauspenhar Junior no sistema 

apolo, contudo, em razão da demora para o desarquivamento dos 

embargos nº 98978, a cópia da procuração aportou nesta Secretaria, 

somente nesta data, a qual procedo à juntada em frente.

Certifico, também, diante a juntada da petição de f. 171, onde o advogado 

Dr. Darvin Krauspenhar Junior aduz que não possui poderes para 

representar o Requerido e a falta de prazo hábil para intimá-lo 

pessoalmente da data designada na f. 163, considerando que o perito 

nomeado a f. 159, MARCIO ALEXANDRE P. MONTEIRO, se faz presente 

neste momento, a data da perícia foi REDESIGNADA para o dia 19/04/2018, 

às 12:30, nesta Secretaria, local onde se iniciarão os trabalhos periciais.

Certifico, por fim, que remeto os autos à INTIMAÇÃO das partes da nova 

data da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 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

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que os Requerentes regulariaram sua representação 

processual, razão pela qual INTIMO-OS a dar prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 157623 Nr: 4767-73.2011.811.0015

 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: ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS, ROGERIO 

PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AUGUSTO MINGHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A

 Diante disso, determino ao gerente geral da Agência de Sinop/MT da 

Caixa Econômica Federal, Maico Roberto Birck, em 05 (cinco) dias, 

providenciar o levantamento dos valores depositados na conta nº 

01500170-1, Agência 0854, Operação 040, ID depósito nº 

040085400011705309 (guia para depósito Justiça Estadual, f. 369), 

disponibilizando-os ao próprio executado, a fim de que este possa efetuar 

o devido recolhimento, mediante a emissão da respectiva guia junto ao 

"site" do TJMT.Não sendo possível o levantamento pelo próprio executado, 

determino ao referido gerente geral efetuar o recolhimento dos valores em 

favor da conta única do e. TJMT, mediante a emissão da respectiva guia 

junto ao "site" do TJMT.Em que pese o pedido formulado pelo executado 

em 27.9.2017 (fls. 392/401), se a Lei não autoriza o parcelamento do 

débito em sede de cumprimento de sentença, não há como compelir o 

exequente a receber o crédito de maneira parcelada.Quanto à impugnação 

aos cálculos, conforme ressaltado pelos próprios credores (fls. 402/404), 

o valor por eles pretendido é menor do que aquele apontado pelo 

executado.Não obstante, considerando que o valor da entrada (30% trinta 

por cento do débito), ainda não se encontra disponível para levantamento, 

pois depositado equivocadamente pelo executado, por ora, junte-se aos 

autos o extrato da conta judicial vinculada ao processo, concedendo vista 

aos exequentes para indicarem a forma de levantamento e o valor devido 

a cada um deles, porquanto após a petição protocolada em 04.9.2017 (fls. 

386/390), foram realizados pelo executado outros três depósitos na 

referida conta judicial, de sorte que a forma de rateio pretendida não mais 

se mostra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 176292 Nr: 11968-82.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA, VANDERLEI 

WEIGERT, JEAN CARLOS RIGONI

 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 conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito sobre a devolução da correspondência pelo motivo: 

Endereço insuficiente. Caso requeira cumprimento por carta precatória, 

deverá, concomitante, recolher a guia de diligência ou preparo extraída do 

site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 198225 Nr: 1174-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, FLÁVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

13.889, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/MT 4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON MEMÓRIA 

RAMOS - OAB:16953-MT, LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 17.579

 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, apresentar 

memória discriminada e atualizada dos cálculos da dívida, acrescido de 

multa e honorários, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, bem como 

promover os demais atos e diligências que lhe competem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 218504 Nr: 17313-58.2014.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
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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: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17.010/MT, 

LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - OAB:6.578 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que regularizada a representação processual dos 

requerentes, INTIMO as partes do despacho a seguir: " em observância ao 

artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 (quinze) dias, 

apresentarem, para homologação, delimitação consensual das questões 

de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os 

meios de prova, bem como as questões de direito relevantes para a 

decisão do mérito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 175137 Nr: 10693-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 920, II, do CPC, rejeito 

as preliminares e, no mérito, julgo improcedentes os Embargos à 

Execução, condenando a embargante ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mercê do 

art. 85, § 2º, do CPC, observando-se, entretanto, o disposto no art. 98, § 

3º do CPC, porquanto a embargante é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Execução 

cód. 150335, em apenso.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 201923 Nr: 4436-86.2014.811.0015

 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: WILSON RONICKER BOITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Preenchidos os requisitos dos artigos 1.003, § 5º e 1.010 do CPC, recebo, 

com efeito suspensivo, o recurso de apelação interposto pela ré em 

25.8.2017 (fls. 69/76).

Considerando que o autor já apresentou resposta em 29.9.2017 (fls. 

78/85), remetam-se os autos ao e. TJMT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 207701 Nr: 9198-48.2014.811.0015

 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: ÂNGELO BONIFÁCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO HERMINIO DE ARAÚJO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES LOURENÇO - OAB:14729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:15479/MT, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 201) 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 30.8.2017 e, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Em observância aos arts. 75, VII e 110, do CPC, defiro o pedido formulado 

pelo réu em 14.7.2017 (fls. 195/200) e determino a substituição do polo 

passivo da lide, com a inclusão do “Espólio de Sílvio Hermínio de Araújo 

Cabral”, representado por sua inventariante, “Maria Antonieta Marques 

Cabral”, promovendo-se as devidas retificações no sistema informatizado 

“Apolo” e na capa dos autos.

 Dando prosseguimento, 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 das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 217295 Nr: 16523-74.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO DIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MAZONI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI - 

OAB:MT/13.064, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - OAB:OAB/MT 18584, 

SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 Na decisão proferida em 05.10.2016 (f. 34), foi determinada a penhora de 

dinheiro (mediante indisponibilidade de ativos financeiros em contas 

bancárias) e, subsidiariamente, de eventuais veículos registrados em 

nome do executado, intimando-se a credora, caso infrutíferas as 

diligências, para, em 05 (cinco) dias, exibir “certidão atualizada da 

matrícula do imóvel objeto do compromisso de compra e venda (fls. 12/15), 

bem como promover os atos e diligências que lhe competem.” [sic].As 

tentativas de penhora de dinheiro e veículos restaram infrutíferas, 

consoante extratos dos sistemas “Bacenjud” (f. 36) e “Renajud” (f. 37), 

sendo que a exequente, em 24.10.2016 (f. 41), apresentou certidão 

atualizada da matrícula do imóvel objeto do compromisso de compra e 

venda e, em 06.6.2017 (f. 43), requereu a penhora das benfeitorias 

existentes sobre o imóvel urbano “Lote nº 07, da Quadra nº 12, com a 

área de 357,50 M2, situado no Jardim Paulista, Município de Sinop/MT.”Pois 

bem. O art. 835, XII, do CPC, admite que sejam objeto de penhora os 

direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e 

venda, o qual possui como um de seus elementos constitutivos eventuais 

benfeitorias edificadas sobre o imóvel.Posto isso, considerando que a 

penhora via “Bacenjud” e “Renajud” se mostraram ineficazes, e que os 

direitos aquisitivos englobam eventuais benfeitorias edificadas sobre o 

imóvel objeto do contrato de compromisso de compra e venda, defiro o 

pedido de penhora e determino que a avaliação seja realizada pelo perito 

João Gheller, engenheiro civil, com endereço na Avenida dos Tarumãs, 

1873, sala 5, Jardim Paraíso, em Sinop-MT, CEP. 78.556-102, devendo 

apresentar proposta de honorários, em 10 (dez) dias, a serem suportados 

pela exequente (CPC, art. 95, § 1º).O laudo de avaliação deverá ser 

apresentado em 10 (dez) dias, após a comunicação ao perito, do depósito 

judicial dos honorários periciais.Com a apresentação do laudo, delibero 

ouvir as partes, em 05 (cinco) dias.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 218504 Nr: 17313-58.2014.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->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: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17.010/MT, 

LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - OAB:6.578 MT

 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.
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Considerando que os mesmos advogados que assistem juridicamente aos 

requerentes nesta medida cautelar inominada renunciaram aos poderes 

por eles outorgados nos autos da Medida Cautelar Cód. 191265, em 

apenso, bem como em outras ações que estavam sob seu patrocínio, 

determino a intimação pessoal dos requerentes para, em 05 (cinco) dias, 

informarem se os advogados que subscrevem a petição inicial continuam 

representando seus interesses ou, em caso negativo, regularizarem a sua 

representação processual, sob pena de extinção, nos termos do artigo 76, 

§ 1º, I, do CPC.

Regularizada a representação processual, em observância ao artigo 357, 

§ 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 (quinze) dias, apresentarem, para 

homologação, delimitação consensual das questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova, 

bem como as questões de direito relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 225489 Nr: 3046-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI INGLEZ EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, LARISSA MARGARETH GONCHO - OAB:OAB/SC 

31.760, LUCIANA AVENA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SC 29.421-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito sobre a devolução da correspondência pelo motivo: 

Ausente. Caso requeira cumprimento por carta precatória, deverá, 

concomitante, recolher a guia de diligência ou preparo extraída do site do 

TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 237576 Nr: 10470-43.2015.811.0015

 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: AGRO VISÃO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., WALMIR 

ANTÔNIO BARZAGUI, Robson Hernandes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSERISSE HORTENCIO DOS 

SANTOS MAIA ALENCAR - OAB:23981, RODOLFO LICURGO 

TERTULINO DE OLIVEIRA - OAB:10144

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte requerida para, no prazo de 05 

dias, querendo, manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

interpostos pela requerente às fls. 154/169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 255825 Nr: 1308-87.2016.811.0015

 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: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Defiro o pedido formulado pela conciliadora/mediadora Priscila Stella 

Nogueira Munhoz em 05.12.2017 (f. 64) e determino o levantamento do 

valor referente aos seus honorários, depositados pelo autor em 01.8.2017 

(f. 57), 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].

Acerca das razões e documentos apresentados pelo réu em 21.11.2017 

(60/63), em observância aos artigos 5º, LV, da CRFB/88 c.c. 7º, 9º e 10 

do CPC, delibero ouvir a autora, em 05 (cinco) dias.

 Por conseguinte, 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.

Junte-se a petição que alude o sistema “Apolo” (PEA 313157).

 Por fim, promovam-se às devidas retificações dos advogados da autora 

junto ao sistema informatizado “Apolo” e na capa dos autos, conforme 

substabelecimento em 23.3.2017 (f. 53).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 150335 Nr: 11459-25.2010.811.0015

 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): MARIA APARECIDA MACIEL DA SILVA, 

EMERSON MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 .Com essas considerações, havendo amparo no artigo 835, XII, do CPC, 

defiro o pedido formulado pela exequente em 09.8.2017 (fls. 85/86) e 

determino a penhora, por termo nos autos, dos direitos aquisitivos 

derivados do contrato de compromisso de compra e venda celebrado em 

23.8.2004 (f. 18), ressaltando que tais direitos aquisitivos englobam a 

posse direta e o valor relativo a eventuais benfeitorias edificadas no 

imóvel objeto do compromisso de compra e venda, bem como a promessa 

de outorga da escritura translativa de propriedade.Com fundamento no art. 

870, parágrafo único, do CPC, para avaliação do imóvel (terreno) e das 

benfeitorias nele edificadas, nomeio perito avaliador o engenheiro civil 

João Gheller, com endereço na Avenida dos Tarumãs, 1873, sala 5, Jardim 

Paraíso, em Sinop-MT, CEP. 78.556-102, devendo apresentar proposta de 

honorários, em 10 (dez) dias, a serem suportados pela exequente (CPC, 

art. 95, § 1º).O laudo de avaliação deverá ser apresentado em 10 (dez) 

dias, após a comunicação ao perito, do depósito judicial dos honorários 

periciais.Com a apresentação do laudo, delibero ouvir as partes, em 05 

(cinco) dias.Sem prejuízo disso, com fundamento no artigo 798, I, "b" e 

parágrafo único, I e III do CPC, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, 

apresentar planilha demonstrativa do crédito, observando os requisitos 

legais, porquanto aquelas elaboradas em 23.11.2010 (f. 20), 07.5.2015 (f. 

75), 06.4.2016 (f. 81) e 09.8.2017 (f. 96), apresentam oscilação, para 

maior, do valor inicial da parcela, no decorrer das diversas atualizações, 

porém, não foi indicado o índice de correção monetária adotado, que 

justificou tais oscilações.Promovam-se as devidas retificações quanto à 

nova denominação social da exequente, conforme requerido em 09.8.2017 

(fls. 85/86).Cumpra-se e intimem-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 191266 Nr: 12906-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, ROSANGELA GLESSE BROLESE, DANIEL JOSÉ BROLESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GALLARDO CORREIA - 

OAB:247066, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM - OAB:17.010/MT, LUCIANA CARLA PIRANI 

NASCIMENTO - OAB:6.578 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 
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1.205 da CNGC-MT, que o o recurso de apelação interposto pelos autores, 

às fls. 112/118, é tempestivo e está acompanhado da guia de preparo 

devidamente recolhida.

CERTIFICO, por fim, que intimo os Embargados para, no prazo de 15 dias, 

querendo, contrarrazoá-lo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 215483 Nr: 15287-87.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE DE JESUS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/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) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito para o regular prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 224634 Nr: 2541-56.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO MAZONI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO DIAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EDUARDO BABINSKI - 

OAB:OAB/MT 18584, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Com relação à alegação de extravio de documentos que, em tese, 

instruíram a petição inicial quando do protocolo junto ao departamento 

competente, conforme ressaltado pelo próprio embargante, não há 

necessidade de juntada de cópia da execução de título extrajudicial que 

deu causa à oposição dos embargos, porquanto os originais tramitam em 

apenso. No tocante ao “cálculo” referido pelo embargante, apesar da 

singeleza do documento (f. 93), dado às razões arguidas, visando evitar 

eventual arguição de nulidade ou cerceamento de defesa, em observância 

aos artigos 5º, LV, da CRFB c.c. 7º e 8º do CPC, defiro o pedido de 

juntada do documento, oportunizando à parte contrária manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, mercê do artigo 437, § 1º, do CPC. Não 

obstante, com relação ao pedido incidental de exibição de “controles de 

pagamento mês a mês efetuados pelo embargante” que, em tese, estariam 

em poder do embargado, não assiste razão ao embargante, porquanto a 

prova do pagamento deve ser feita pela parte que alega ter pago, sendo 

inviável, no caso, a inversão do ônus probatório, transferindo ao 

embargado a incumbência de provar fato constitutivo do direito do próprio 

embargante. No caso, a simples caracterização de relação de consumo ou 

a inversão do ônus da prova em decorrência do artigo 6º, VIII, do CDC, por 

si só, não exime o embargante de apresentar ao juízo as provas dos fatos 

constitutivos do seu direito, revelando-se insubsistente o pedido para que 

a embargada apresente comprovantes, relatórios ou “controles de 

pagamento” efetuados pelo próprio embargante. Cuidando-se de matéria 

passível de comprovação apenas por documento, indefiro o pedido de 

produção de prova oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do 

embargado) e determino, após o decurso de prazo para manifestação do 

embargado sobre o cálculo apresentado pelo embargante, venham 

conclusos para sentença. Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 100073 Nr: 7065-43.2008.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON POLITTA, BERNADETE COLOGNESE 

POLITTA, EUDACIR MAURINA, LOVANI FATH MAURINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, GILBERTO ROMANO DE PAULA - OAB:OAB/MT 12.421 B, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Reporto-me à decisão proferida em 01.8.2016 (f. 122), que determinou a 

citação dos codevedores “Eudacir Maurina” e “Lovani Fath Maurina” para 

pagamento, sendo o mandado cumprido em 03.11.2016 (fls. 125/126).

Os referidos codevedores opuseram Embargos à Execução em 

23.02.2017 (cód. 290592, em apenso), sendo que em 07.6.2017 (fls. 

129/133), a exequente requereu a penhora “on-line” de dinheiro 

porventura existente nas contas bancárias dos executados, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 210.113,22).

É a síntese necessária. Decido.

Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo aos Embargos à 

Execução Cód. 290592 (em apenso), cabe dar seguimento ao 

cumprimento de sentença, com os atos de constrição e expropriação de 

bens a ele inerentes.

Nessa situação, em prosseguimento, à luz do disposto nos artigos 835, I, § 

1º e 854 do CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 07.6.2017 

(fls. 129/133), e determino a penhora de dinheiro, mediante 

indisponibilidade de ativos financeiros porventura existentes em contas 

bancárias registradas em nome dos executados Nelson Politta (CPF nº 

839.931.509-53), Bernadete Colognese (CPF nº 015.012.351-50), Eudacir 

Maurina (CPF nº 308.456.960-68) e Lovani Fath Maurina (CPF nº 

991.489.271-04), até o limite de R$ 210.113,22 (duzentos e dez mil cento e 

treze reais e vinte e dois centavos), conforme planilha de cálculo (f. 132), 

observando-se o disposto nos arts. 512, § 2° e 517 da CNGCGJ/MT e 854, 

§§ 2° a 5° do CPC.

 Resultando negativa ou insuficiente a tentativa de indisponibilidade de 

ativos financeiros, intime-se a exequente para, em 05 (cinco) dias, 

promover os demais atos e diligências que lhe incumbem, indicando bens 

dos devedores, passíveis de penhora ou, não havendo bens penhoráveis, 

manifestar-se nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 249542 Nr: 18022-59.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAMARA ZEFERINE DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, DANIEL JOSÉ BROLESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO GALADINOVIC 

ALVIM - OAB:17.010/MT

 não conheço dos Embargos de Declaração opostos em 24.3.2017 (fls. 

41/42), mantendo incólume a decisão hostilizada, por seus próprios termos 

e fundamentos jurídicos. Sem embargo disso, em que pese o pedido de 

arresto formulado pela exequente em 11.5.2017 (f. 48), o artigo 835, § 1º, 

do CPC, estabelece a prioridade da penhora de dinheiro, podendo o juiz, 

nas demais hipóteses, alterar a ordem preferencial, de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto. Nessa situação, considerando que os 

embargos à execução (cód. 302469) em apenso, opostos pelo executado 

Daniel José Brolese, não foram recebidos com efeito suspensivo, em 

observância ao disposto nos artigos 835, I, § 1º e 854, do CPC, determino 

a indisponibilidade de ativos financeiros porventura existentes em suas 

contas bancárias, até o limite do crédito exequendo (R$ 396.650,84 – f. 

05), observando-se o disposto nos arts. 512, § 2° e 517 da CNGCGJ/MT e 

854, §§ 2° a 5° do CPC. Frustrada ou insuficiente a indisponibilidade de 

ativos financeiros, com fundamento no art. 830 do CPC, defiro o pedido da 

executada e determino o arresto de 2.333 (duas mil trezentos e trinta e 

três) caixas, com 15 frascos (cada caixa) de palmito Carpello, no 

endereço informado pela exequente (f. 48), observando o disposto no art. 

838 do mesmo código. Restando infrutíferas as medidas, determino à 

exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado da dívida, 

bem como promover os atos e diligências que lhe incumbem. Cumpra-se e 

intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 159665 Nr: 6980-52.2011.811.0015

 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: ALEX BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO APARECIDA DE C. GIMENEZ, 

MAURILIO TURBIO DORNELAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, Maicon Martins Pinheiro Queiroz - 

OAB:MT 18028, RENATO BIRK - OAB:MT - 14.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, em atenção à petição de fls. 313/314 que informa a 

nova data da perícia complementar, INTIMO as partes da nova data 

designada para a complementação da perícia, qual seja 01 de março de 

2018, às 14 horas, devendo as partes comparecerem no Consultorio 

Médico do perito nomeado Lynton Moretti Stoppa, e ainda, deverá o 

periciando comparecer munido de documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 189922 Nr: 11372-64.2013.811.0015

 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: CAROLINA A. WATANABE TANAKA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito sobre a devolução da correspondência pelo motivo: 

Ausente. Caso requeira cumprimento por mandado ou carta precatória, 

deverá, concomitante, recolher a guia de diligência ou preparo extraída do 

site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 170764 Nr: 5907-11.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA ELEINE ALBUQUERQUE PORTES.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646, BRUNO ROBALINHO ESTEVAM MORETTI - OAB:13.539 

MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que a certidao requerida pela autora está disponível 

para retirada, bem como a cumprir integralmente a decisão de f. 279 a 

seguir: "(...), diante das razões esposadas pela exequente em 24.02.2017 

(fls. 276/277), faculto-a, em 05 (cinco) dias, apresentar sua habilitação 

junto ao plano de recuperação judicial da executada, após venham 

conclusos."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 95629 Nr: 2637-18.2008.811.0015

 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: NATACHA KATIUSKA LENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOLÁVEL SINOP LTDA., SUL AMÉRICA CIA. 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:OAB/MT 10.374-B, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT-13.245-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo os advogados das partes de que foi designado 

o dia 9 de março de 2018, às 16h, nas dependências do Fórum desta 

comarca, para realização da perícia médica, devendo o periciando 

comparecer munido de documentos e eventuais exames 

independentemente de intimação.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000476-66.2018.8.11.0015

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:

JOAO MATIAS NOGUEIRA DOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000476-66.2018.8.11.0015. Requerente: Banco 

Bradesco Financiamentos S/A. Requerido: Joao Matias Nogueira dos Reis. 

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 24.01.2018 através 

do sistema informatizado de dados “PJe”, pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de João Matias Nogueira dos Reis, à qual a 

instituição financeira autora atribuiu o valor de R$ 2.707,21 (dois mil 

setecentos e sete reais e vinte e um centavos). Não obstante, de início, 

denota-se que o valor atribuído à causa está equivocado. Conforme 

disposto no art. 292, I, do CPC, na ação de cobrança de dívida, o valor da 

causa corresponderá à soma monetariamente corrigida do principal, dos 

juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de 

propositura da ação, o qual, na espécie, totaliza, no mínimo, R$ 16.105,96 

(dezesseis mil cento e cinco reais e noventa e seis centavos – Doc. Id. 

11463938), consoante entendimento jurisprudencial do TJSP, in verbis: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR 

DA CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - TOTALIDADE DO 

DÉBITO - O valor da causa nas ações de busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente deve corresponder ao montante concernente às 

parcelas vencidas e vincendas na data do ajuizamento da demanda. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação” [sic, g.n.] – 

TJSP: AI nº 2170073-49.2015.8.26.0000, Relator: Des. Antônio 

Nascimento, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 24.9.2015, p. 25.9.2015. 

Além disso, verifica-se, ainda, que a instituição financeira não comprovou 

a notificação extrajudicial do devedor, imprescindível para o deferimento 

liminar da busca e apreensão dos veículos objetos da ação, consoante 

Súmula nº 72 do STJ e entendimento jurisprudencial do TJMT (AgR nº 

102.970/2014. Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª 

Câmara Cível, j. 20.8.2014, p. 25.8.2014). Conforme disposto no art. 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, “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” [sic], sendo que, “in casu”, a 

notificação extrajudicial foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 

Transportes – EBCT, assinalada a alínea “ausente 3x” [sic, Doc. Id. 

11463994]. Na espécie, o réu não está em local incerto e não sabido, 

sendo que a notificação extrajudicial não foi entregue em seu domicílio 

somente porque não havia ninguém para recebê-la naquele momento (Doc. 

Id. 11463994). Oportuno salientar que se o réu possui endereço certo e 

conhecido, é incabível a sua notificação por meio de edital de protesto 

quando não tenham sido esgotadas as possibilidades de localização do 

devedor[1] – por exemplo, com a tentativa de notificação pelo oficial de 

diligências do cartório. A constituição do devedor em mora mediante edital 

de protesto é perfeitamente possível, contudo, para tanto, é necessário o 

prévio esgotamento das tentativas de notificação pessoal, consoante 

entendimento jurisprudencial do STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
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ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO 

TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS 

VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO 

VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É 

assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a 

comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, 

desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização 

do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver 

comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, 

não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham 

sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. 

(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento” [sic] – STJ: AgInt no 

AREsp nº 877.490/RS, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 

23.6.2016, p. 01.7.2016. Diante de todo o exposto, com fundamento nos 

arts. 292, I, § 3º e 321, “caput”, do CPC, de ofício, corrijo o valor atribuído à 

causa (R$ 2.707,21) para R$ 16.105,96 (dezesseis mil cento e cinco reais 

e noventa e seis centavos – Doc. Id. 11463938), e faculto à autora, em 15 

(quinze) dias, complementar a inicial com os comprovantes da mora do réu 

e de recolhimento das custas e taxas judiciais complementares. 

Intimem-se. Sinop/MT, 07 de fevereiro de 2018. Mario Augusto Machado 

Juiz de Direito [1] Nesse sentido, TJMT: AgR nº 176.956/2016, Relatora: 

Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara Cível, j. 25.4.2017, p. 

28.4.2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007770-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR STOLF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARQUES DE SOUZA (RÉU)

A M DE SOUZA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

GILBERTO VICENTE DALROSSO GUISOLFI (TERCEIRO INTERESSADO)

EDNA APARECIDA ANGELOTTI GUISOLFI (TERCEIRO INTERESSADO)

WILSON ROBERTO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO)

SILVANIA MAGAROTI DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAR o Advogado do Autor, DR. ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR, 

para apresentar impugnação à Contestação sob ID nº-11124904 no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010397-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU ISER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1010397-83.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

ROMEU ISER REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual 

a sua finalidade, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a possibilidade de conciliação. 

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000471-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERNANDO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Código nº 1000471-44.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha com o cálculo do 

valor atualizado do débito, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009941-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU DOS SANTOS PONTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009941-36.2017.8.11.0015 Defiro o pedido de ID 

11254332, suspendendo a execução da liminar concedida no ID 

10475839. Proceda-se com o recolhimento do mandado, pelo prazo de 180 

(cento e oitenta dias). Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007729-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n. 1007729-42.2017.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

ID 11590177, suspendendo o feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, 

intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000389-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL DA ROCHA SILVA OAB - PA015889 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARAVAI DE LIMA (EXECUTADO)

DE LIMA & DE LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

GILBERTO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - PA008186 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000389-81.2016.8.11.0015 Indefiro o pedido de ID nº 

11255998, uma vez que houve a conversão da ação em execução (ID nº 

6153784), não sendo mais necessária a restrição dos veículos que 

garantiam a obrigação, pois esta só possui finalidade de assegurar o 

cumprimento da liminar, que não possui mais efeito. Desta forma, citem-se 

os executados, conforme terminado no ID nº 6153784. Intime-se.
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011727-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE MELO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011727-18.2017.8.11.0015 Defiro o pedido de ID 

11545886. Expeça-se o necessário. Restando infrutífera a diligência, 

faculte ao autor a conversão da ação, nos termos do art. 4º da Lei 911/69. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1012531-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO PREVIDELLI OAB - PR09208 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HERITO RODRIGUES (RÉU)

 

Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 224,00 (Duzentos e vinte 

e quatro reais) referente à diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, 

para o cumprimento do Mandado de Citação e intimação do requerido NOS 

ENDEREÇOS LOCALIZADOS PELO SISTEMA APOLO, 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). §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.”

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000517-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GREGORIO JACINTO OAB - MT22757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS JACOBOSKI JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000517-33.2018.8.11.0015 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. 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 a 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000509-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPILAR DA AMAZONIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES OAB - RO2902 (ADVOGADO)

RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - RO8590 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER PADILHA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000509-56.2018.8.11.0015 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000600-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA SANTOS GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000600-49.2018.8.11.0015 Verifico que a peça inicial 

foi endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. Posto isso, 
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DETERMINO a redistribuição do feito para a 7ª Vara desta Comarca, com 

as anotações de estilo. Intime-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244514 Nr: 14768-78.2015.811.0015

 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: GUMERCINDO BOTTINO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI PASQUALETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DOS SANTOS 

BORGES - OAB:16648/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). VANDERSON PAULI para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172141 Nr: 7097-09.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENI BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

AUTORA para em cinco dias manifestar sobre petição de fls. 228/229.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205158 Nr: 7113-89.2014.811.0015

 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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

PARTE AUTORA para em cinco dias efetuar o preparo da carta precatória 

a ser expedida para Colider-MT para citação do REQUERIDO, conforme 

requerido na petição de fl. 198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160527 Nr: 7935-83.2011.811.0015

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN EDWARD BACHINSKI, BACHINSKI E CIA LTDA - 

EPP, NELI TEREZINHA DORE BACHINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEMAR HILGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATOS PEREIRA - OAB:OAB-MT 

8718, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, JACSON 

MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado dos AUTORES, para em quinze dias apresentar apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 143 a 159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162347 Nr: 10107-95.2011.811.0015

 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: ALAN EDWARD BACHINSKI, BACHINSKI E CIA. LTDA., 

TEREZINHA DORÉ BACHINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEMAR HILGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 8718, BRUNO ZARDO BUENO - OAB:OAB/MT 17551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado dos AUTORES, para em quinze dias apresentar apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 209 a 218.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 161499 Nr: 9083-32.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEMAR HILGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN EDWARD BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do EMBARGADO para em quinze dias apresentar apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 66 a 75.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 285638 Nr: 19353-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMITAN E CIA LTDA ME, LEANDRO CIMITAN, ADRIANA 

CIMITAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:, ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem 

interesse na realização da audiência de conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000544-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER GAIOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000544-84.2016.8.11.0015 Defiro o pedido de ID nº 

11362621. Desta forma, consoante estabelece o art. 3º, §9º, do 

Decreto-Lei 911/69, determino a restrição do veículo, placa: EDX-7473, 

pelo sistema Renajud. Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar o atual endereço do requerido, a fim de que se proceda 

com o cumprimento da liminar e citação do mesmo, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1008039-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008039-48.2017.8.11.0015 Atendidas as disposições 

contidas no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com a expressa estimação 

pecuniária do valor do bem (ID nº 10754243), defiro o requerimento de ID 

nº 10754242 e converto a Ação de Busca e Apreensão em Ação de 

Execução. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- EMENDA DA INICIAL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 264 E 294 DO CPC - ART. 5º DO DECRETO-LEI N. 911/69 - PEDIDO 

NÃO APRECIADO - FEITO EXINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

SENTENÇA CITRA PETITA - RECURSO PROVIDO. É nula a sentença que 

não aprecia pedido formulado pelas partes, o que impõe sua 

desconstituição. Se o réu ainda não foi citado, é cabível a emenda à inicial 

aditando o pedido para que a ação siga o rito da execução por título 

extrajudicial (arts. 264 e 294 do CPC e art. 5º do Decreto-Lei n. 911/69)”. 

(Ap 51586/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). 

Desta forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar o atual endereço do devedor. Após, providencie-se sua 

citação 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, caput, e 830, c.c. art. 831, ambos do CPC). Para as 

hipóteses de pronto pagamento ou não oferecimento de embargos à 

execução, 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. (§1º, do art. 827, do CPC). Procedida à citação, 

deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a primeira via do mandado 

para fins de contagem do prazo para oposição de embargos, retendo 

consigo a segunda via, para efeito de penhora. Não paga a dívida no 

prazo legal, deverá o Sr. Oficial de Justiça, proceder à penhora e 

respectiva avalição 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 Código de Processo Civil. Se 

o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bem 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do 

art. 830, do CPC. Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC). 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). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013762-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013762-48.2017.8.11.0015 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. Consoante 

estabelece o art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 911/69, determino a restrição do 

veículo, Placa: KAF 6282, pelo sistema Renajud. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010092-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DE LIMA & DE LIMA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - PA008186 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010092-02.2017.8.11.0015 Cuida-se de EMBARGOS 

À EXECUÇÃO movido por DE LIMA & DE LIMA LTDA - ME em face de 

BANCO DA AMAZONIA S.A. No ID nº 9672540 a parte autora foi intimada 

para emendar a inicial, procedendo com o recolhimento das custas 

judiciais. Apesar disso, no ID nº 11324325 foi certificado que decorreu o 

prazo, sem que a parte autora efetuasse o recolhimento das custas 

processuais. DECIDO. Verifico que a parte autora não comprovou o 

recolhimento das taxas e custas processuais devidas. O art. 290 do CPC 

estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte , 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de tais 

disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas 

é causa de extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 
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considerando que o autor não providenciou o recolhimento das custas 

processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 243086 Nr: 13961-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR RORIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDÉRICO DAVI RORIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT - 11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa, afim de proceder a INTIMAÇÃO do(a) 

Advogado(a) do(a) Inventariante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique se ainda tem interesse na alteração do inventariante, em 

conformidade com o item 03 da decisão de fls. 363.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 313544 Nr: 16724-61.2017.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDPCDS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Vistos etc.

1. Designo audiência em continuação para o dia 21 de fevereiro de 2018, 

às 15h30min.

2. Requisite-se o comparecimento da testemunha Wilson Candido de 

Souza.

3. Intime-se a testemunha Reginaldo Avelino Cunha da Silva para que 

compareça a audiência. Consigne-se que em caso de dificuldades em 

localização da testemunha, o(a) oficial(a) de justiça poderá contatar os 

policiais Wilson Candido de Souza e Thyago Celestino Pereira para que 

auxiliem na sua localização.

4. Expeça-se carta precatória para a comarca de Sorriso/MT para a oitiva 

da testemunha Daniel Pereira da Silva (endereço de fl. 111).

5. Notifique-se o Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202877 Nr: 5249-16.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPC, JPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712/MT

 Certifico, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo legal sem que o 

executado efetuasse o pagamento do débito executado nos moldes do art. 

528 do CPC, comprovasse o seu pagamento ou justificasse a 

impossibilidade de fazê-lo, mesmo devidamente intimado (pessoalmente) 

conforme certidão de fls. 74.

Certifico ainda que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de materia de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252922 Nr: 19792-87.2015.811.0015

 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: DLSV, VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando a certidão de fl. 41, decreto a REVELIA da parte ré.

2. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos 

que entender cabíveis, sob pena de preclusão.

 3. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

4. Em seguida, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273145 Nr: 11743-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493-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 da certidão negativa de intimação do requerido juntada às 

fls. 50/51, em conformidade com a decisão de fl. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 311827 Nr: 15687-96.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LHRDS, ARDS, ARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Assim, determino a intimação do Estado de Mato Grosso, por meio do 

Diretor do Escritório Regional de Saúde em Sinop/MT (ou quem as vezes o 

fizer), bem como o Secretário Municipal de Saúde, para, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, dar integral cumprimento à decisão de fls. 73/76, 

reiterando que os responsáveis pela saúde pública podem incorrer nas 

sanções de responsabilização civil, criminal e administrativa na hipótese 

da parte sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento ou 

cumprimento tardio da citada ordem judicial.3. Decorrido o prazo, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe se houve o fornecimento do tratamento, formulando 

os requerimentos que entender cabíveis, sob pena preclusão.3. Em 

seguida, voltem-me conclusos.4. Intime-se. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150364 Nr: 11487-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELH, VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 
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(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: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 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 da certidão negativa de intimação do executado, juntado 

às fls. 67/68, em conformidade com a decisão de fls. 61/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249842 Nr: 18228-73.2015.811.0015

 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: DJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - 

OAB:14003-MT, Clarisse Odete Faccio Fronza - OAB:14.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

1. Considerando os graves fatos narrados às fls. 65/67, determino a 

intimação do CREAS desta Comarca, para que realize estudo psicológico 

com o menor, no prazo de 10 (dez) dias. Encaminhe-se fotocópia do 

relatório de fls. 65/67.

2. Sem prejuízo da determinação acima, designo audiência de saneamento 

e organização do processo para o dia 24 de abril de 2018, às 16h00min, 

nos termos do artigo 357, § 3º do Código de Processo Civil.

2.1. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008433-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, decorreu o prazo para oposição de embargos, sem que a 

executada se manifestasse nos autos, embora devidamente intimada 

conforme fls., razão pela qual encaminho os presentes autos ao setor de 

expedição de documentos para intimação do autor, para que apresente 

cálculo atualizado, CPF, data de nascimento, contrato de honorários, para 

expedição de Ofício Requisitório

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003353-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSARIA DE LIMA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 5018249 e 10020305, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1003353-47.2016.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado 

do(a) AUTOR: 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 

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: 1002542-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN KARINY LIMA THEISEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Certidão de Decurso de Prazo, cuja 

cópia segue anexa. Nº DO PROCESSO: 1002542-53.2017.8.11.0015 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) Advogados do(a) AUTOR: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

MT0013079S-O, EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - MT0005395A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002443-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 5058533, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1002443-20.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogados do(a) AUTOR: 

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - MT0013079S-O, EDISON PAULO DOS 

SANTOS ROBERTS - MT0005395A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006756-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BENTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão de decurso de prazo, cuja 
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cópia segue anexa. Nº DO PROCESSO: 1006756-87.2017.8.11.0015 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) Advogado do(a) AUTOR: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

MT0013079S-O OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E 

INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007626-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCIDIO DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9910098, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1007626-35.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.244,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - MT0016050A-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: 1003847-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON VINICIUS BATISTA LINO PEREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão de Decurso de Prazo, cuja 

cópia segue anexa. Nº DO PROCESSO: 1003847-72.2017.8.11.0015 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.184,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) Advogado do(a) AUTOR: DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA - 

MT0022498A 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: 1006481-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNETE MOLINARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho, bem como, 

manifestar-se acerca da certidão de decurso de prazo, cujas cópias 

seguem anexas. Nº DO PROCESSO: 1006481-41.2017.8.11.0015 VALOR 

DA CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) 

REQUERENTE: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - MT0017601A-A 

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: 1008195-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. O. L. (AUTOR)

MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

KLARICE DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

KAROL DE OLIVEIRA LIMA DE SOUSA (AUTOR)

KARINE DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9628016, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1008195-36.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 

46.850,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: ANDREIA ROMFIM GOBBI - MT0012696A 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: 1006924-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9619631, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1006924-89.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 

93.700,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: NEVIO PEGORARO - MT6904/B OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78550-000

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007165-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CASSIMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007165-63.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: MAYARA CASSIMIRO DE SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, 

eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

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 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007165-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CASSIMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9596976, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1007165-63.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 3.000,00 

ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: RAMAO 

VILALVA JUNIOR - MT22818/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: 1008466-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY REINEKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1008466-45.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 9.370,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogados do(a) AUTOR: 

MARCELA REIS FRIZON - MT20221/O, ANDREIA ROMFIM GOBBI - 

MT0012696A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E 

INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-000

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007191-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARLIS KILL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007191-61.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: SONIA MARLIS KILL DE LIMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis 

que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

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 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007191-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARLIS KILL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9596990, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1007191-61.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 3.000,00 

ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: RAMAO 

VILALVA JUNIOR - MT22818/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: 1007925-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ OAB - SP106675 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho, cujas cópias 

seguem anexas. Nº DO PROCESSO: 1007925-12.2017.8.11.0015 VALOR 

DA CAUSA: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 
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Advogado do(a) AUTOR: EUCLESIO BORTOLAS - MT17544/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 TEREZNHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004866-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SPIES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004866-16.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SIRLEI SPIES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL 

com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos 

artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 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 (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004866-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SPIES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9599260, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1004866-16.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: 

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - MT0013079S-O OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78550-000

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002251-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GARCIA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GASPARI OAB - MT16687/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002251-53.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ANA CLAUDIA GARCIA DE SOUSA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I 

- RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 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 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002251-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GARCIA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GASPARI OAB - MT16687/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9640106, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1002251-53.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 3.000,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 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: 1009663-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. D. L. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

SERGIO EMENEGILDO PEREIRA OAB - 862.014.501-06 (REPRESENTANTE)

ANA CLAUDIA FERREIRA DE LIMA PEREIRA OAB - 992.473.131-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Geral da UNEMAT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO IDS. 10026658 e 10067391, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1009663-35.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

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) PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003206-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSANGELA APARECIDA ALVES MARTINEZ DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 9 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso ID. 9738472, no prazo legal. 

Processo: 1003206-21.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

ROSANGELA APARECIDA ALVES MARTINEZ DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 157974 Nr: 5131-45.2011.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON DOS SANTOS SOUZA, MARIA CREUZA 

DOS SANTOS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, expeço intimação ao autor para que se manifeste, nos 

presentes autos sobre a certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278909 Nr: 15369-50.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO ROSO JUNIOR

 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, expeço intimação ao autor para que se manifeste, nos 

presentes autos sobre a certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 108241 Nr: 600-81.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA APARECIDA LINO PEREIRA, EDNA 

APARECIDA LINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, expeço intimação ao autor para que se manifeste, nos 

presentes autos sobre a certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125495 Nr: 4708-22.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE ARAÚJO RAMOS DE MOURA - ME, 

JILEANNI DE ARAUJO RAMOS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, expeço intimação ao autor para que se manifeste, nos 

presentes autos sobre a certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217596 Nr: 16710-82.2014.811.0015

 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): EDIVAN OLIVEIRA GOMES - EI, MARIA DALTA 

OLIVEIRA DE SOUSA

 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:

 CERTIFICO que, expeço intimação ao autor para que se manifeste, nos 

presentes autos sobre a certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248184 Nr: 17220-61.2015.811.0015

 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: JAIR COSTA, ROSANGELA GUERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 108133 Nr: 454-40.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MARIANO BORSATO LIMPESA, 

HUMBERTO MARIANO BORSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, expeço intimação ao autor para que se manifeste, nos 

presentes autos sobre a certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 120219 Nr: 12446-95.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SNUP LTDA, NEI JONES 

SCHWENK JONER, JOAO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, expeço intimação ao autor para que se manifeste, nos 

presentes autos sobre a certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122612 Nr: 1775-76.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORNELES E CUNHA DORNELES LTDA. - ME, 

DELÍRIA CUNHA DORNELES, ANTONIO AVILMAR GONÇALVES DORNELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, expeço intimação ao autor para que se manifeste, nos 

presentes autos sobre a certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125465 Nr: 4678-84.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. F. DA SILVA, MARCOS ROGERIO FIDELIS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, expeço intimação ao autor para que se manifeste, nos 

presentes autos sobre o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125500 Nr: 4713-44.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, 

ALESSANDRA JIN, SIRLENE DA SILVA, JULIANO DA SILVA JIN, 

FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE, BADIA LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, expeço intimação ao autor para que se manifeste, nos 

presentes autos sobre a certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263078 Nr: 5442-60.2016.811.0015

 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: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO, MARIA APARECIDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010894-80.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RAMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-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: 

8010894-80.2014.8.11.0015 REQUERENTE: CRISTIANE RAMOS SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. 1. INDEFIRO o pedido da Autora de fixação 

de multa pelo descumprimento do comando judicial, bem como cumprimento 

de sentença no valor da multa de 30% sobre o valor do acordo entabulado 

entre as partes e homologado por sentença por este Juízo, uma vez que, 

compulsando os autos verifico que o contrato objeto da demanda inicial 

tem o número 0000000161899647 e documento juntado aos autos, para 

provar o alegado descumprimento, tem numeração distinta, qual seja: 

5043916784, ou seja, salvo melhor juízo, não se trata de mesmo contrato. 

2- Com efeito, INTIME-SE a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar, sob pena de extinção. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006630-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANE MARIA SCHORR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1006630-37.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ANE MARIA SCHORR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, 

etc. Acolho parcialmente o pedido da Autora, razão que DECIDO: 1- 

SUSPENDE-SE o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias; 2. Ultrapassado o 

aludido prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob 

pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. 3. Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000423-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUANI GLYCE DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/04/2018 15:30. Sexta-feira, 09 de Fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008721-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CRISTIANO NEIVA AGUAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES DA SILVA LESSI OAB - MT15159/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (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: 

1008721-03.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CARLOS CRISTIANO NEIVA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 248 de 337



AGUAIR REQUERIDO: MARCOS ANTONIO ALVES Vistos, etc. 

Considerando comprovante de recolhimento de custas juntado aos autos 

pelo Autor em Id 10242299, sem maiores delongas, DECIDO: 1- Designe-se 

audiência de conciliação. 2- INTIMEM-SE as partes para comparecimento 

na audiência a ser designada de acordo com a pauta de acordo com a 

pauta e critérios deste Juízo; Serve a presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. As 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000704-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAIVA DE LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/04/2018 16:15. Sexta-feira, 09 de Fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010407-13.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE TOLEDO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(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: 

8010407-13.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: IVETE DE TOLEDO OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos, etc. Considerando os Embargos à 

Execução opostos pela parte executada, DECIDO: 1. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto 

aos embargos à execução, sob pena de PRECLUSÃO; 2. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e 

tornem os autos conclusos para PASTA PRÓPRIA “minutar embargos à 

execução”. Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003447-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE TENORIO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (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: 

1003447-58.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ROSIANE TENORIO BARBOSA 

EXECUTADO: JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS - ME Vistos, etc. 

Considerando os Embargos à Execução opostos pela parte executada, 

DECIDO: 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste quanto aos embargos à execução, sob pena 

de PRECLUSÃO; 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos 

para PASTA PRÓPRIA “minutar embargos à execução”. Serve a presente 

como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000642-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MUNIZ NAGY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (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 17:45. Sexta-feira, 09 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002154-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON CAPISTRANO DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS FAGANELLO DE PAULA OAB - PR75413 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLAINE GONCALVES SAUER (EXECUTADO)

ADRIANO HERINGER SAUER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACEN-JUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 240765 Nr: 12463-24.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE FRANCIELE FELSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 Certifico conforme autorizado pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

remeto estes autos a expedição a fim de intimar o(s) advogado(s) do 

suposto autor dos fatos para que compareça à audiência designada para 

o dia 12/03/2018, às 13:00, a ser realizada no Edifício do Ministério Público 

Estadual.

Citação

Citação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 

1012222-62.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: RODRIGO SILVA 

LOPES Endereço: Inexistente, Qd. 11 Lt. 18, Rua Projetada 3 José Adriano 

Leitão, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Promovido(s) Nome: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço: RUA MARECHAL 

DEODORO, 857 Conj. 1401, - DE 0767/768 A 1473/1474, CENTRO, 

CURITIBA - PR - CEP: 80060-010 Tipo de Ação [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 
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CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, PROVAS] 

Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 25.000,00 Juízo Juizado 

Especial Cível de Sinop Audiência de Conciliação 05/02/2018 15:45 A 

presente carta, extraída dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO 

acima-identificada, tem por finalidade o CUMPRIMENTO DA MEDIDA 

LIMINAR (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.) e a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) parte(s) 

promovida(s), por todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer(em), acompanhado(a, s) de advogado(s) habilitado(s), à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

promovida, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte promovente 

na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença 

de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Sexta-feira, 09 de 

Fevereiro de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012280-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008124-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 302,66 (trezentos 

e dois reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 
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CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007989-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNY LUCCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 152,77 (cento e 

cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011343-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PASSAGLIA (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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica. In 

casu, de acordo com as provas produzidas pela parte Reclamada, a parte 

Autora alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais. Desta forma, OPINO pela 

REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA e pelo NÃO ACOLHIMENTO 

do PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 251 de 337



patente má-fé processual desta. A parte Reclamada apresenta farta 

documentação, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a parte Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 

373, inciso II, do CPC. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Ainda, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se infere da 

passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade 

[...]. O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das 

alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da 

determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas 

alegações. Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno 

a REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] Disponível em: 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009383-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DE JESUS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada pela Requerida e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé 

processual desta. A parte Reclamada apresenta farta documentação, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

parte Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso 

II, do CPC. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 
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Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno 

a REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] Disponível em: 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013779-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMAR DE ALENCAR OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “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, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007970-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALAN BARBOSA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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 
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afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de ligações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007987-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GONCALVES VEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

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. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007957-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN FABIO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 

1007957-17.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JHONATAN FABIO FREITAS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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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, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/15. 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$ 

1.380,18, uma vez que não possui com ela nenhum débito. A parte 

reclamada, em sua peça de bloqueio, assevera que firmou Contrato de 

Cessão de Direitos Creditórios com o Banco do Brasil S/A, sendo 

totalmente legítima a cobrança e a negativação perpetrada. Aduz que a 

negativação é decorrente da inadimplência da parte reclamante em relação 

a uma dívida com a empresa cedente. Pelas provas acostadas ao feito 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela 

empresa requerida. Mas nada foi juntado aos autos que comprovasse a 

existência do débito. 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 origem da dívida, mas somente o contrato de abertura de 

conta corrente 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 dívida 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. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte requerente 

para a referida contratação. 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$ 4.000,00. 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$ 4.000,00 (quatro 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. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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. Intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002696-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO APARECIDO DA SILVA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 
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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$ 3.000,00 (Três 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores 

há outra inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo 

moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de 

outros apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão 

de afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão 

somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.500,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 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: 1002705-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEMAFLOR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS ALTA FLORESTA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (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: 

1002705-67.2016.8.11.0015 REQUERENTE: AUTO CENTER SINOP 

COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME REQUERIDO: 

BEMAFLOR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS ALTA FLORESTA LTDA - ME 

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, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/15. Mérito 

Trata-se de ação de cobrança proposta por AUTO CENTER SINOP 

COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME contra BEMAFLOR 

BENEFICIAMENTO DE MADEIRA-ME, objetivando a condenação deste ao 

pagamento de R$ 4.000,00. O requerente alega ser credor do requerido 

através de cártula de crédito na quantia líquida e certa de R$ 4.000,00, 

representada por 01 (um) cheque no valor de 4.000,00 (quatro mil), que 

alega ter voltado por pelo motivo 11 e 12 (sem fundos). Pugna pela 

condenação do requerido ao pagamento da dívida, devidamente atualizado 

de juros e correção monetária. O autor juntou aos autos o cheque 

descritos na inicial, sem comprovar o motivo da devolução. O reclamado 

em defesa afirma que a ao contrario do que alega o requerente o cheque 

não foi devolvido por falta de fundos (motivo 11 e 12) e sim pela alínea 25, 

cancelamento do talonário, devido a um furto (apresenta. B.O), alega ainda 

que o cheque apresentado pelo autor nem poderia ter sido aceito pela 

instituição financeira, já que era inválido, e que o autor tenta induzir o juízo 

ao erro apresentando somente a parte da frente do cheque (id. 4322964) 

isso porque sabe que o cheque não voltou por falta de fundos, alega 

ainda que a assinatura constante no cheque diverge visivelmente da 

assinatura dos sócios da empresa requerida. A conciliação restou 

infrutífera, conforme se vê na ata de audiência de id. 4847182. 

Fundamento e decido. Conforme se depreende da inicial (fls. 02/03), o 

autor é portador, do cheque nº 000380, título que alega ter sido emitido 

pela demandada. Contudo, o título portado pelo demandante foi um dos 

objetos do furto ocorrido na data de 12.09.2012, oportunidade em que a 

empresa responsável pelo transporte de encomendas da instituição 

financeira na qual o demandante é cliente, sofreu um roubo, inclusive um 

talonário de cheques em que estava a folha que agora se encontra em 

poder do autor. Nesse contexto, se tornou imprescindível, ao caso 

concreto, que o autor demonstrasse a origem do crédito buscado em 

Juízo, algo que comprovasse a relação negocial estabelecida entre as 

partes - ônus do qual não se desincumbiu. A ré, por sua vez, em tese 

defensiva, comprovou satisfatoriamente que o título de crédito em questão 

foi objeto de roubo e que não foi por ela firmado. Ademais, vê-se que a ré 

tomou as providências necessárias, comunicando ao banco e 

providenciando o boletim de ocorrência policial. Por fim, em que pese a 

alegação do autor no sentido de que a responsabilidade da ré deve 

persistir perante terceiros de boa-fé, esse argumento não merece acolha, 

pois a anulação do título se impõe, uma vez verificada a falsidade da 

assinatura na cártula, pela simples conferência e a das assinaturas 

constantes no contrato social constata-se que houve falsificação, pois 

gritante a diferença entre elas. A prova, portanto, é irrefutável e conduz à 

improcedência da ação, pois induvidosa a comprovação do furto do 

talonário de cheques da requerida, sendo que o título apontado na 

presente como devido faz parte daqueles relacionados no furto, 

amparando a versão da requerida. Por fim, entendo que a atitude do autor 

facilitou a fraude, pois deveria ter se certificado acerca da procedência do 

cheque ao recebê-lo, ainda mais que fornecido por terceira pessoa. 

Inegável a falta de zelo e, por isso, deve assumir, a consequência do 

risco. Corroborando tal entendimento, seguem ementas desta Corte de 

Justiça do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSTAÇÃO DE CHEQUE 

FURTADO/ROUBADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

SUBJACENTE AO TÍTULO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. 1. A Demandada 

junta autos, ocorrência policial realizada em 16.02.2007, informando que 

desde 13.01.2007 deu por falta de seu talão de cheque do Banco do 

Brasil, c/c25.323-5, ag.0339-5, com numeração de 850022 até 850032 

(intervalo dentro do qual se encontra o cheque em questão)¿ bem como, 

contra-ordem e cancelamento efetuada administrativamente junto a 

instituição financeira na data de 15.01.07. Além disso, o carimbo na cártula 

certifica que a instituição financeira fora comunicada do fato, conferindo 

verossimilhança às alegações da parte demandada. 2. Além disso, é 

pacífico o entendimento de que, em se tratando de cheque 

comprovadamente roubado ou furtado, como o caso dos autos, é 

imprescindível a demonstração, pelo autor, da origem do título, ou seja, é 

necessário que comprove a relação negocial estabelecida entre as partes 

¿ ônus do qual não se desincumbiu o autor. SENTENÇA CONFIRMADA. 
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NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70028994978, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo 

Romi Pilau Júnior, Julgado em 13/05/2009). AÇÃO MONITÓRIA. 

COBRANÇA. DÍVIDA REPRESENTADA POR CHEQUE FURTADO. Prova 

inequívoca de que o réu teve furtado talonário de cheques, os quais foram 

preenchidos por terceiro. Registro da ocorrência na área policial e de 

comunicação ao banco. Caso em que cumpria, ao autor, provar a causa 

subjacente, a relação negocial entretida entre as partes, que lhe 

assegurasse o direito de receber a importância postulada. APELO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível nº 70022225122, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado 

em 12/12/2007). APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. LIMITES DE 

CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. RELAÇÃO 

CAUSAL. AUSÊNCIA. CHEQUE FURTADO. 1. Não cabe recurso adesivo 

que não seja contraposto ao do recorrente principal. 2. Para a propositura 

de ação de cobrança fundada em cheque prescrito mostra-se necessário 

que se verifique a existência da causa subjacente, já que o cheque serve 

apenas como mero adminículo probatório da eventual existência do débito, 

todavia não da sua plena existência, mormente quando houve a devolução 

do cheque por contra-ordem. Tendo o autor apresentado pretensão 

fundada unicamente em cheques devidamente comprovados objeto de 

furto e sem esclarecer a relação causal com o emitente, mostram-se 

improcedente o pedido. Não conheceram do recurso adesivo e deram 

provimento ao apelo. Unânime. (Apelação Cível Nº 70016897399, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mario Rocha 

Lopes Filho, Julgado em 21/12/2006). Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009387-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NENE (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: 

1009387-04.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JEFFERSON RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: NENE Vistos etc. 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 - 

Mérito: In casu, aduz a parte requerente que em decorrência de um 

acidente de transito levou seu veiculo na oficina do requerido para fazer 

os consertos na pintura e troca da porta esquerda traseira, o valor 

aprazado fora de R$ 1.500,00, ocorre que houve algumas falhas na 

prestação de serviços, e ao procurar o requerido o mesmo quedou-se 

inerte, não tomando as devidas providencias, diante de tal fato o 

requerente levou o veiculo em outra funilaria onde teve que desembolsar 

R$ 2.500,00, motivo pelo qual aciona o judiciário para reaver a quantia 

desembolsada. A parte requerida não se manifestou em nenhum momento 

nos autos. A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a 

parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do 

CPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. No caso em testilha, denota-se que a parte requerida, mesmo 

sendo devidamente citada não compareceu a audiência de conciliação, 

nem sequer apresentou contestação no prazo legal, quedando-se inerte 

perante as alegações e documentos juntados pela parte requerente. Em 

virtude disso, DECRETO a REVELIA da parte requerida CERÂMICA MONTE 

SANTO, nos termos do art. 344 do Novo CPC e do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. 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 o 

abalo moral. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC e art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

e CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da 

propositura da ação, e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) 

ao mês, calculados desde a citação válida. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012120-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GECIRA DEL SANTORO BRESSAN (REQUERENTE)

SIDNEI BRESSAN (REQUERENTE)

GABRIEL DEL SANTORO BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1012120-40.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SIDNEI BRESSAN, GECIRA DEL 

SANTORO BRESSAN, GABRIEL DEL SANTORO BRESSAN REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do NCPC. Fundamento e decido. Trata-se de 

Reclamação Cível onde objetivam os reclamantes a condenação da 

empresa aérea reclamada, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais e materiais sofridos pelo atraso do voo na cidade de SINOP/MT, o 

que ocasionou a perca dos voos subsequentes. Afirma que ao chegar ao 

aeroporto, foi comunicado que seu voo havia sido cancelado, tendo sido 

realocado em outro voo que somente partiu 4 horas mais tarde do 

efetivamente comprado, atrasando a viagem do reclamante o que teria lhe 

causado danos morais, motivo pelo qual requer a procedência do pedido e 

a consequente condenação da reclamada ao pagamento de indenização, 

e pagamento de danos materiais. Tentada a conciliação, a mesma resultou 

inexitosa, tendo a Reclamada apresentado contestação, onde alegou a 

inexistência de qualquer dano a ser indenizável, vez que a ocorrência de 

atrasos se deu por conta de “motivos operacionais”. Ante a ausência de 

preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento do mérito. Pois bem, 

o caso em tela, trata-se, de relação de consumo stricto sensu, sendo que 

de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a 

responsabilidade da empresa de transporte aéreo pelos danos causados 

a seus clientes. Desta forma, responde a empresa aérea, 

independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à 

prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição. Desta forma, excepcionalmente a 

responsabilidade objetiva somente é afastada se: A - prestado o serviço, 

restar comprovado que o defeito inexiste; ou se B - comprovada a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). 

Assim, vislumbra-se que o Código de Defesa do Consumidor não fala em 

“caso fortuito” ou “força maior” como excludentes do dever de indenizar. 

Contudo, o art. 734 do Código Civil, ao tratar do transporte de pessoas, 

estabelece que: “O transportador responde pelos danos causados às 

pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, 

sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade” Ainda, o 

art. 737 da Lei Civil dispõe: “O transportador está sujeito aos horários e 

itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo 

motivo de força maior” In casu, os elementos existentes nos autos, 

trazidos pela Reclamada em sua peça não demonstram falhas.. Além 

disso, é mais do que certo que tal situação gerou efeito cascata, vindo a 

atrasar diversos voos, o que certamente refletiu no voo dos autores, 

sendo certo que, no caso em tela, resta duvidoso o fato de que a “motivos 

operacionais” justificou o atraso na decolagem da aeronave da 

Reclamante, o que até então, tornaria a empresa aérea isenta da 

reparação de eventuais danos causados ao autor. Ademais, é inegável, 

que tal situação extrapolou o mero aborrecimento e transtorno, mormente 

quando o atraso e a demora em embarcar o reclamante em voo mais 
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próximo e que efetivamente decolasse e cumprisse com o pactuado foram 

além dos limites razoáveis, sendo certo ainda que na inicial, o autor se 

queixa justamente do descaso da requerida. A propósito, estabelece o art. 

741 do Código Civil: “Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio 

à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento 

imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro 

veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por 

modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as 

despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo 

transporte”. Nada disso, porém, restou demonstrado pela demandada, de 

molde a minimizar o transtorno gerado pelo atraso/condições climáticas, 

ônus que lhe cabia, por força do art. 333, II, do CPC, bem como em virtude 

da responsabilidade objetiva. Na verdade, houve deficiência por parte da 

reclamada quanto à assistência prestada aos Reclamantes, que não foi a 

melhor, dentro das circunstâncias narradas no processo. Verifica-se, 

pois, falha no serviço prestado pela reclamada, que não adotou ou não 

ofereceu melhores alternativas para reduzir o sofrimento e o abalo 

gerados ao autor. Nesse sentido, precedentes da Egrégia Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO NO EMBARQUE. CULPA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. A 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE, OCASIONANDO O 

ATRASO E/OU CANCELAMENTO DO VOO NÃO POSSUI O CONDÃO DE 

AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR, POIS CONFIGURA FORTUITO 

INTERNO, INERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. […] 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70071025019, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 23/02/2017 

- grifo nosso). Desta forma, concluído pela ocorrência do dano moral, 

impõe-se a fixação do valor. Nesta vertente, tem-se que a condenação 

por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para 

quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o 

enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de 

desvirtuamento do instituto do dano moral. Tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), para cada parte Requerente, é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Por fim, no que tange 

aos danos materiais as partes Requerentes postulam o ressarcimento da 

importância de R$ 963,59 por ter adquirido nova passagem. Entretanto, as 

partes Requerentes não trouxe aos autos prova de que a cia requerida, 

recusou-se em proceder com o cancelamento, restituição ou remarcação 

dos bilhetes; portando, deve-se concluir que este, por mera liberalidade 

deixou de pleitear, mesmo que fosse a restituição parcial dos valores 

pagos para posterior intentar a restituição da diferença junto à parte ora 

Requerida. Deste modo, a parte Requerida não pode ser forçada a restituir 

estes valores, eis que era dever da parte Requerente, calcado no princípio 

da boa-fé mitigar o seu prejuízo, ou seja, buscar junto à requerida o 

ressarcimento ou remarcação dos bilhetes para, somente buscar a 

reparação. E, não obstante, o ônus da prova do fato constitutivo do direito 

do autor incumbe a este. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a Requerida a 

pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada parte 

Requerente, a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012040-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENILSON PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 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: 

1012040-76.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOCENILSON PEREIRA 

FERREIRA REQUERIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que a reclamante formulou 

pedido de desistência da ação, sem qualquer justificativa – Id. 11668521. 

Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado 

sua contestação. 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. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do NCPC. Fundamento e 

decido. I – Preliminar - Ilegitimidade ativa. A Reclamada alega ilegitimidade 

ativa do autor, pelo fato que o autor não é o proprietário do veiculo, sendo 
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que o proprietário é a pessoa devida para ingressar com a presente ação. 

Importante mencionar que compartilho do entendimento que a legitimidade 

para pleitear reparação em acidente de trânsito é tanto do condutor, 

quanto do proprietário do veiculo, cabendo à ambos ou à um deles o 

ingresso da ação, nesse sentido: ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - LEGITIMIDADE ATIVA - CONDUTOR 

E PROPRIETÁRIO. Em matéria de acidente de trânsito, se admite o 

ajuizamento de ação indenizatória por pessoa diversa do proprietário do 

veículo, quando esta assume as despesas necessárias para o conserto 

do bem que conduzia. RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO E RECURSO 

ADESIVO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - APL: 992060781652 SP , Relator: 

Emanuel Oliveira, Data de Julgamento: 16/03/2010, 27ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 10/04/2010) Ainda pelo fato que restou 

provado que o condutor apesar de não ser o proprietário legal, é 

responsável pelo veículo e proprietário de fato, dessa forma, rejeito a 

preliminar arguida. II – Mérito Trata-se de ação de indenização na qual o 

requerente alega que, em meados de setembro de 2016 realizou o 

abastecimento de seu veículo no posto de combustíveis da Requerida, 

oportunidade em que o frentista se ofereceu para verificar água e óleo do 

automóvel, mas por descuido, não fechou o capô do veículo corretamente, 

sendo que o mesmo abriu causando diversos danos ao carro. O 

requerente alega que buscou auxílio da gerência da Ré, nunca obtendo 

êxito em suas tentativas. Diante de tais fatos, promove a presente ação 

para requerer indenização pelos prejuízos sofridos, relativos aos danos 

materiais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como indenização 

por danos morais. Em sua defesa a requerida alega ausência de 

pressupostos de responsabilidade civil, pois não há nenhuma relação da 

ré com os fatos narrados na exordial, não sendo possível afirmar que os 

prejuízos alegados pelo requerente se deram de fato pela ação ou 

omissão do preposto da requerida. Não obstante se tratar de relação de 

consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões 

específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde 

a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie 

Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por 

vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, 

faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que 

eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito 

do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse 

judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos 

requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve 

fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles 

expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os 

fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois 

acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa 

absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Pois bem. O autor nos 

presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem fixar o 

centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o 

nexo de causalidade e o fato lesivo concreto. Desta feita, não se 

desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 333, I do CPC, 

tenho pela improcedência da demanda, por não restar demonstrado que o 

acidente ocorreu no estacionamento da Reclamada. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012016-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIENIFFER SALLES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 

1012016-48.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DIENIFFER SALLES SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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$ 32,52 e R$ 30,58 uma vez que 

jamais possuiu com ela nenhum contrato. A parte requerida, em sua peça 

de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência da 

parte requerente. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permitem constatar que o registro dos dados do autor com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da ré, por débito que o reclamante aduz não possuir, haja vista 

que afirma não possuir qualquer contrato junto à reclamada que viesse a 

justificar a negativação em apreço. No entanto, as faturas juntamente com 

as imagens de suas telas de sistemas desacompanhadas da 

comprovação material da contratação do serviço ou produtto por qualquer 

outro meio que não fosse somente as faturas e as imagens colacionadas 

na peça de defesa em verdade acabam apenas repercutindo as imagens 

de seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam 

como documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar “telas de sistema” 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo a Reclamada se descurado do ônus probatório 

que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora resta 

cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA RÉ DE DEMONSTRAR A ORIGEM DO 

DÉBITO. TELAS SISTEMICAS UNILATERAIS QUE NÃO TEM CONDÃO DE 

COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS 

PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES. DÉBITO QUE SE MOSTRA 

INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO PROVIDO, EM 

PARTE. (Recurso Cível Nº 71005853726, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado 

em 27/01/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005853726 RS, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 27/01/2016, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 29/01/2016) (negritei) Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o 

nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar 

abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros 

relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são 

considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 

4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 
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constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Destaco ainda que em que pese 

o autor possuir outra restrição creditícia em seus dados, pondero que esta 

se deu em data posterior a ora em discussão, por assim não há que se 

falar em aplicação dos efeitos da Súmula 385 do STJ. A reparação moral 

deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Por outro lado, no que concerne ao pedido de 

condenação em litigância de má-fé, indefiro-o, uma vez que tal situação 

não restou caracterizada nos autos. II - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na exordial para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado que é o objeto desta reclamação, bem como para CONDENAR 

a Requerida a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV 

a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da data de registro da restrição nos órgãos de proteção ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1009500-55.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RAINER RAFAEL MIRANDA 

REQUERIDO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. O caso comporta 

julgamento antecipado, sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte no artigo 355, inciso I, do CPC, passo 

ao julgamento do feito. Cuida-se de ação de indenização por danos morais 

e materiais, proposta por Rainer Rafael Miranda, em face de Oceanair 

Linhas Aéreas S/A, em decorrência de suposta falha na prestação dos 

serviços. Fundamento e decido. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, eis que a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova, elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de se proporcionar 

equilíbrio à relação processual. Incumbe à reclamada, na qualidade de 

fornecedora, provar a veracidade de suas alegações, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque suas assertivas são fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Aduz a reclamante que 

contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada para o trecho de 

Sinop/MT para Cuiabá/MT, em 01 de junho de 2017, o que foi registrado 

através da reserva de código L5DFLW. Apesar de debitado em seu cartão 

de crédito o valor da passagem (id. 9340204 e seguintes), a empresa 

AVIANCA, realizou o BLOQUEIO do bilhete aéreo, impedindo com que 

fosse realizado a viagem/check-in, resta evidenciado que o e-mail 

informando o bloqueio foi enviado somente no dia 01 de junho às 12:20, a 

passagem estava marcada para às 14:18 e o aviso de bloqueio do bilhete 

foi informado somente às 12:20, apesar do contato do Requerente com a 

Empresa, não conseguiu realizar a liberação do bilhete, restando impedido 

de prosseguir viagem. Em sua contestação, a reclamada corrobora o 

inicialmente exposto pela autora, argumentando que efetuou o bloqueio da 

passagem devido a falta de confirmação de alguns dados pessoais na 

hora da compra, sem restituição do valor adimplido pela requerente. 

Assim, estando evidente o descumprimento do contrato de transporte de 

passageiros pela reclamada, deve a mesma responder pelos danos 

provocados à reclamante, a teor do disposto no art. 389, do CC, e do 

Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VI. 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 risco”.. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou que a culpa é 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. Ademais, verifica-se que a reclamada não demonstrou a 

presença de excludente de responsabilidade (prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante (artigo 373, inciso II, 

do CPC), como caso fortuito, força maior ou culpa da vítima. Observa-se 

que a requerente efetuou a compra de bilhete aéreo com a devida 

antecedência, precisando arcar com a compra de nova passagem por 

erro exclusivo da demandada. Logo, não há que se falar em inocorrência 

de danos morais à requerente, posto que a falha na prestação dos 

serviços efetivados pela reclamada lhe causou transtorno, cansaço, 

frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendida com a 

deficiente prestação do serviço. Nesse sentido, verbis: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE 

POR VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. TRANSPORTE 

AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REALOCAÇÃO. EMBARQUE IMPEDIDO. 

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VIAGEM 

FRUSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. 

VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. TJ-DF - ACJ: 20140110876260 DF 

0087626-97.2014.8.07.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 

Data de Julgamento: 07/04/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

09/04/2015 . Pág.: 260). Destaquei. No pertinente 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 parte 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 ao reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano é extraído 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 
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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. Assim, 

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 da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à requerente, eis que servirá, a um só 

tempo, para amainar o sofrimento por ela 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. Quanto aos danos materiais, 

necessário reconhecer-se a procedência do pleito inicial, determinando-se 

a restituição, em dobro, do valor devidamente comprovado nos autos. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar a 

reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação, bem como a lhe restituir, de forma simples, o importe de 

R$ 1.289,80 (um mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a incidir a a partir da citação, a título dos 

danos materiais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Intime-se as partes, através de seus patronos. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais.
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Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial e, também, 

CONSIDERANDO o contido na petição inicial e na peça contestatória, 

passo a análise da demanda. Atendendo aos termos do art. 330, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Fundamento. Decido. 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. 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, por este motivo, 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. 333, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o 

reclamante adquiriu previamente passagem aérea da companhia 

reclamada para o dia 01/12/2016 saindo da cidade de Sinop-MT para 

Brasília e com destino final Rio de Janeiro, onde aconteceria no dia 

02/12/2016 a formatura de seu genitor. No caso vertente, verifico que 

ocorreu o cancelamento do vôo do autor, isso algumas horas antes do 

embarque, sem maiores informações, acabando por frustrar a confiança 

do autor, que se viu privado de viajar, privado de utilizar a passagem que 

adquiriu e adimpliu corretamente. A reclamada em sua contestação, alega 

tão somente a ilegitimidade passiva e que não há comprovação dos 

aludidos danos morais e materiais. 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, que nem sequer deu assistência e 

maiores informações aos seus clientes, que estavam esperando pelo 

embarque e foram impedidos de realizar sua viagem, sendo surpreendidos 

com o descaso e a desconsideração destes na qualidade de 

consumidores. Nesse sentido segue a decisão ementada: APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. Configura falha na prestação do 

serviço de transporte aéreo o cancelamento inesperado de voo. Alegação 

de excludente de responsabilidade não comprovada. Ausentes elementos 

de prova nos autos que permitam reconhecer que o `caos aéreo 

vivenciado na época tenha sido a causa determinante do cancelamento do 

voo contratado pelo autor. Dever de ressarcir as despesas extras com a 

aquisição de passagem em decorrência da modificação da rota sugerida 

pela ré que se impõe. Dano moral configurado... (destaquei) (TJ-RS - AC: 

70045219789 RS , Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data 

de Julgamento: 15/02/2012, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/02/2012) E ainda, corrobora o 

entendimento: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - TRANSPORTE AÉREO CANCELAMENTO DE VOO - Aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor Falha na prestação de serviços de 

transporte aéreo Pacote de viagem para 10 dias contratado Embarque 

após 2 dias da data pactuada Dano moral caracterizado - Indenização que 

foi fixada dentro de um critério de prudência e razoabilidade Valor 

arbitrado em vinte salários mínimos (R$ 10.200,00, à época da sentença) 

para cada autor - Sentença mantida - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO 

NESTE TÓPICO.DANO MATERIAL Ressarcimento de todas as despesas 

efetuadas na viagem Impossibilidade - Os danos de ordem material devem 

ser cabalmente demonstrados para serem ressarcidos - Sentença mantida 

RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO NESTE TÓPICO.SUCUMBÊNCIA A 

CARGO DA RÉ - Considerando o fato de os autores terem logrado a 

procedência do pedido indenizatório relativo aos danos morais, e de 

parcial procedência no tocante ao ressarcimento dos danos materiais, os 
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ônus sucumbenciais ficam a cargo exclusivo da ré, fixados nessa 

instância em 20% do valor da condenação a título de honorários 

advocatícios, além de custas e despesas processuais. Nesse aspecto, é 

de acolher o recurso dos autores apelantes. RECURSO DOS AUTORES 

PROVIDO NESTE TÓPICO. (destaquei) (TJ-SP - APL: 

1716595920098260100 SP 0171659-59.2009.8.26.0100, Relator: Sérgio 

Shimura, Data de Julgamento: 29/08/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/09/2012) Arrematando: TRANSPORTE AÉREO. 

DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

DESFAVORÁVEIS. JUROS DE MORA. O descaso e a desconsideração ao 

consumidor configuram a falha na prestação do serviço e ensejam 

indenização por danos morais. Quantum mantido conforme fixado na 

sentença. Juros a contar da citação. PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA. 

SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.? (Apelação Cível Nº 

70040726663, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 29/02/2012) (grifei) 

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 da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amenizar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, 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. 269, 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$ 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 desta data, e ainda, para condenar a reclamada a pagar, a 

título de danos materiais, o valor de R$200,00 (duzentos reais), 

devidamente atualizado e corrigido desde a data do desembolso. Por fim, 

declaro EXTINTO o processo 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: 1010976-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FAQUIR DE OLIVEIRA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1010976-31.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CLAUDINEI FAQUIR DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. 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. 

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$ 520,59 uma vez que jamais possuiu com ela nenhum contrato. A 

parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é 

lícita, ante a inadimplência da parte requerente. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permitem constatar que o registro dos 

dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da ré, por débito que o 

reclamante aduz não possuir, haja vista que afirma não possuir qualquer 

contrato junto à reclamada que viesse a justificar a negativação em 

apreço. No entanto, as faturas juntamente com as imagens de suas telas 

de sistemas desacompanhadas da comprovação material da contratação 

do serviço ou produto por qualquer outro meio que não fosse somente as 

faturas, que em absoluto não se caracterizam como documentos, porque 

constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Resta, pois, impossível reputar “faturas” como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 
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parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo a Reclamada se 

descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor da consumidora resta cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA RÉ 

DE DEMONSTRAR A ORIGEM DO DÉBITO. TELAS SISTEMICAS 

UNILATERAIS QUE NÃO TEM CONDÃO DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA 

DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES. DÉBITO QUE SE MOSTRA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 

71005853726, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/01/2016). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005853726 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da 

Silva, Data de Julgamento: 27/01/2016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2016) (negritei) Ressalto 

que o fato da inserção dos dados da requerente nos cadastros de 

proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade 

hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que 

qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar compras, 

abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a 

conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige 

reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a 

consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Por outro lado, no que concerne ao pedido de 

condenação em litigância de má-fé, indefiro-o, uma vez que tal situação 

não restou caracterizada nos autos. II – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado que é o objeto desta reclamação, bem como para CONDENAR 

a Requerida a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

a título de danos morais corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data de registro da restrição nos órgãos de proteção ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 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. Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 271728 Nr: 10900-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO JOÃO BONKEWICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280-B/MT

 Vistos,

Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, dando o acusado 

CLAUDIOMIRO JOÃO BONKEWICH como incurso no artigo 306, §1°, inciso 

I, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

 Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, informá-lo-á que será assistido pela Defensoria Pública, 

que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta 

no prazo de até 10 dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 5 (cinco) 

(art. 532, CPP), qualificando-as e, se necessário, requerer suas 

intimações.

Proceda-se a inserção da presente denúncia no Banco de dados do SINIC 

(Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme dispõe o item 

7.5.1, IV da CNGC.

Em tempo, designo a audiência para oferecimento da suspensão 

condicional do processo ao acusado para a data de 

____02___/____12___/ 2016 , às ____14____h___00____min.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 192743 Nr: 14455-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SCOMPARIN - 

OAB:OAB/MT 21.803

 Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer 

elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos 

requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado DENILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA.Notifique-se o Ministério 

Público e a Defesa.No mais, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para se manifestar acerca da necessidade ou não da oitiva das 

testemunhas ausentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 171392 Nr: 6583-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAYANO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Pelo exposto, PRONUNCIO o acusado JOSÉ LAYANO OLIVEIRA DE 

SOUZA já devidamente qualificado, como incursos no artigo 121, § 2°, 

incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c 

artigo 61, inciso “l” e artigo 211, todos do Código Penal, a fim de que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, com 

fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal.Em tempo, 

analisando as circunstâncias do crime, in casu, narrada pelas 

testemunhas, evidencia-se a necessidade de manutenção da segregação 

cautelar, a fim de resguardar a ordem pública. Ressalta-se que a prisão 

preventiva faz-se necessária para preservar o meio social, evitando que, 

em liberdade, o acusado venha encontrar os mesmos estímulos que, em 

tese, os levaram a prática dos fatos. Assim, considerando que subsistem 

os motivos ensejadores da prisão preventiva do réu, exarados no decisum 

de fls. 84/85, quais sejam, conveniência da instrução criminal e para 

assegurar a aplicação da Lei Penal, determino que assim permaneça até a 

realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Intimem-se, nos termos do 

artigo 420 do CPP.Ocorrendo a preclusão pro judicato, abram-se vista às 
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partes para os fins do artigo 422 do CPP.Após, conclusos para a 

elaboração do relatório, bem como para a designação de Sessão de 

Julgamento a realizar-se pelo E. Tribunal do Júri.Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 271728 Nr: 10900-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO JOÃO BONKEWICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280-B/MT

 Vistos,

Não obstante o teor da certidão retro, considerando que o último 

comparecimento do acusado ocorreu em agosto de 2017, reitero a 

decisão de fl. 38.

Atente-se a secretaria a respeito da notificação da Defesa do mencionado 

"decisium".

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 291910 Nr: 3456-37.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 Código n° 291910Vistos, Trata-se de ação penal movida pelo Ministério 

Público visando apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 180, 

caput do Código Penal atribuída ao acusado GILMAR FLORES.Devidamente 

citado (fl. 112), o réu apresentou resposta à acusação à fl. 

113/125.Oferecida proposta de suspensão condicional do processo ao 

acusado, este a recusou, razão pela qual fora determinado o 

prosseguimento do feito (fls. 126)..Quanto às alegações expendidas pela 

defesa às fls. 113/125, verifico que estas carecem de dilação probatória 

por cuidar-se, em síntese, do mérito da ação, razão pela qual inoportuno o 

momento processual para sua análise, frente o princípio da busca da 

verdade real. Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (art. 397 CPP) dou regular prosseguimento ao feito.Por 

conseguinte, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal designo 

audiência de instrução e julgamento a realizar-se no dia 09/04/2018, às 

14h30 min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação, 

defesa e sucessivamente realizado o interrogatório do acusado. 

Outrossim, verifica-se que embora devidamente intimado em audiência de 

fl. 126, o causídico Carlos Melgar Nascimento deixou de juntar procuração 

nos autos. Assim, determino nova intimação do causídico para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize a sua representação nos autos, 

aplicando-se, subsidiariamente, os termos do artigo 104, §1° do 

NCPC.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.Intimem-se, expedindo o 

necessário para realização do ato designado nesta oportunidade. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 311852 Nr: 15709-57.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHODRYGO DE SOUZA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 Posto isso, nos termos do artigo 5º, incisos LXV e LXXVIII, da CF, 

RELAXO a prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado 

RHODRYGO DE SOUZA SILVEIRA.Expeça-se o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do acusado RHODRYGO DE SOUZA SILVEIRA, o qual 

deverá ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiver preso.Ato contínuo, abra-se vista dos autos às partes para 

apresentação de memoriais no prazo legal. Cumpra-se.Sinop/MT, 8 de 

fevereiro de 2018.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 154162 Nr: 2141-81.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:20.715-MT, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Código n° 154162

Vistos,

Trata-se de pedido de autorização para mudança de domicílio proposto 

pelo acusado Rudemar Sauer.

 É dos autos que o acusado almeja alterar seu domicílio para a cidade de 

Jacobina/BA, local em que pretende prestar serviços em uma fábrica de 

torres de energia eólica.

Em que pese a declaração do acusado, consigno que este não logrou 

êxito em comprovar o endereço que pretende fixar seu domicilio. 

Outrossim, não há se quer o endereço da referida empresa, tampouco 

contrato de trabalho firmado pelo acusado, razão pela qual indefiro, por 

ora, o pedido de fls. 317/318, facultando ao acusado a apresentação dos 

referidos documentos para ulterior análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 271728 Nr: 10900-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO JOÃO BONKEWICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280-B/MT

 Vistos em correição,

Determino a intimação do acusado para que justifique, no prazo de 15 

(quinze) dias, os motivos do descumprimento das condições assumidas 

quando da suspensão condicional do processo concedida nos autos, sob 

pena de revogação do benefício.

 Notifique-se a Defesa da presente decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 317143 Nr: 1046-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OSMAR DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 317143

Vistos,

 Trata-se de pedido de restituição, formulado por OSMAR DE PAULO, 

consubstanciada em uma motocicleta marca/modelo Honda/Biz, ano 

2013/2014, placa OBK-9077, chassi 9G2JC4830ER012350, RENANVAN 

00598481494 apreendido quando da prisão em flagrante de JOÃO VITOR 

MARTINS DE PAULO, por supostamente estar realizando trafico ilícito de 

entorpecentes.

 É o breve relato.

Fundamento e Decido.

A questão não necessita maiores delongas.

Analisando os autos, verifica-se que a requerente comprovou, por meio 

de cópia de documentos (fl. 07), a propriedade da motocicleta 

marca/modelo Honda/Biz, ano 2013/2014, placa OBK-9077, chassi 

9G2JC4830ER012350, RENANVAN 00598481494, e, ainda, verifico que 

não se trata de produto de crime.
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 Ademais, por ora, não antevejo interesse ao processo da manutenção de 

sua apreensão nos autos, razão pela qual, tenho que deve ser restituído.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c.c art. 120 e 

parágrafos do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

para determinar a imediata restituição da motocicleta, marca/modelo 

Honda/Biz, ano 2013/2014, placa OBK-9077, chassi 9G2JC4830ER012350, 

RENANVAN 00598481494, apreendido nos autos ao requerente, 

lavrando-se o competente termo de restituição.

Notifique-se o Ministério Público e o Advogado.

Intime-se o requerente.

Após, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 296949 Nr: 6531-84.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LEONAR MARTINS - 

OAB:19.039/MT, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/O

 Ação Penal - Código Apolo 296949

Vistos.

Tendo em vista que, embora intimado (fls. 276 e 278), o advogado 

constituído pelo acusado não apresentou as razões de apelação no prazo 

legal (art. 600, caput, do CPP), determino seja ele novamente intimado para 

tal finalidade, ou para juntar aos autos termo de renúncia, com o 

respectivo ciente do acusado e a comprovação do decurso de 10 (dez) 

dias de referida comunicação, sob pena de comunicação à OAB para 

instauração de processo disciplinar por desídia profissional, nos termos 

do Art. 34, inciso XI , da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem 

dos Advogados do Brasil).

Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o acusado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, constitua novo 

patrono, ou indique a necessidade de ser assistido pela Defensoria 

Pública, bem como expeça-se ofício à OAB para instauração de processo 

disciplinar por desídia profissional.

Com as razões de apelação acostadas aos autos, dê-se vista ao 

recorrido para as contrarrazões e, após, cumpra-se o já determinado no 

terceiro parágrafo à fl. 273.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 07 de fevereiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 315214 Nr: 17766-48.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI THIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16.428/MT

 Ação Penal - Código Apolo 315214

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 54/56, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do CPP.

 22 de fevereiro de 2018, às 17h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se e requisite-se o acusado, intimando-se seu advogado acerca da 

audiência designada, bem como para trazer aos autos instrumento de 

mandado.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas (fls. 02-B-verso e 56), 

devendo constar no mandado que deverão trazer seus documentos de 

identificação no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 08 de fevereiro de 2018.

Debora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 313151 Nr: 16495-04.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FERNANDO FERMINO GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA BATISTA DA 

SILVA - OAB:MT - 20.619/O, LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - 

OAB:MT 20.091/O, MARCIA REGINA SOARES - OAB:MT - 21.794/O

 Ação Penal - Código Apolo 313151.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 52/54, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do CPP.

 20 de fevereiro de 2018, às 17h45min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se e requisite-se o acusado, intimando-se seu advogado acerca da 

audiência designada, bem como para trazer aos autos instrumento de 

mandado.

Requisitem-se os Policiais Militares

Intimem-se as testemunhas arroladas (fl. 54), devendo constar no 

mandado que deverão trazer seus documentos de identificação no dia da 

audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 08 de fevereiro de 2018.

 Debora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 313420 Nr: 16654-44.2017.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIZIO FURST

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .....Posto isso, indefiro, neste momento, os pleitos de restituição do veículo 

Moto PAS/MOTOCICLETA, marca/modelo HONDA/CB600F HORNET, Placa 

NJW0600, chassi 9C2PC36007R004280, código Renavan nº 

00939664151, ano /modelo 2007/2007, cor cinza, formulados às fls. 02 e 

14/17.Após o trânsito em julgado, com a vinda do Inquérito Policial, 

traslade-se cópia desta decisão e ARQUIVEM-SE estes, com as baixas 

cabíveis.Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da CNGC. 

Intimem-se os requerentes. Publique-se. Cumpra-se.Sinop, 07 de fevereiro 

de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160202 Nr: 7563-37.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ARAUJO COELHO, FÁBIO BATISTA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO ARAUJO COELHO, Filiação: 

Irenilde Araujo Coelho e Manoel Lopes Coelho, data de nascimento: 

26/07/1988, brasileiro(a), natural de Tumtum-MA, solteiro(a), serviços 

gerais e atualmente em local incerto e não sabido FÁBIO BATISTA DA 

SILVA, Rg: 1741914-0, Filiação: Ozório Alves da Silva e Paulina Ximenes 

Batista, data de nascimento: 22/05/1984, natural de Aral Moreira-MS, 

solteiro(a), serv. gerais. atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: INTIMAR o acusados a comparecerem na Secretaria da 

Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de manifestar se possui interesse na restituição das armas 

apreendidos nestes autos, devendo colacionar aos autos registro valido 

de armamento. Cientificando-o de que o não comparecimento no prazo de 

90 (noventa dias), os bens serão encaminhados para o exercito a fim de 

que sejam destruídos.

Despacho/Decisão: Ação Penal - Código Apolo 160202Vistos.Diante do 

disposto no artigo 25, da Lei n. 10.826/06 e tendo em vista que o acusado 

não foi localizado para citação pessoal, estando o feito suspenso nos 

termos do artigo 366, do CPP, determino seja ele intimado, por edital, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste, querendo, se possui interesse 

na restituição das armas de fogo apreendida à fl. 57, sendo que em caso 

positivo deverá apresentar registro válido do armamento.Consigne-se no 

edital que em caso de silêncio, as armas serão encaminhadas 

imediatamente ao Exército Brasileiro.Cumpra-se.Sinop, 02 de fevereiro de 

2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 05 de fevereiro 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.: 243296 Nr: 14068-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON DOS SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico e dou fé que o advogado NÉVIO PEGORARO fica devidamente 

INTIMADO a comparecer na Secretaria da Segunda Vara Criminal desta 

Comarca, a fim de apresentar documentos que comprovem a propriedade 

da motocicleta apreendida nestes autos, para posterior restituição.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 118541 Nr: 10861-08.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico e dou fé que é a presente para intimar o patrono do réu, que foi 

agendada pericia médica, conforme oficio 109/nat/sms-sinop/2018, para a 

data de 23/02/2018 às 13 horas. No Centro de Especialidades Médicas de 

Sinop-MT.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 509965 Nr: 19011-36.2017.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ROBERTA NASCIMENTO ADOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências n.º 19011-36.2017.811.0002 - ID. 509965Vistos 

etc.(...).Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido de restituição 

formulado por Roberta Nascimento Advogados Associados, referente as 

Guias n.º 63191, 88413 e 88410, nos termos do inc. I, do art. 487, do 

CPC/2015.Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Tribunal de Justiça – TJ/MT para as providências.Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie. Transitado 

em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.P.R.I.Várzea Grande-MT, 

7 de fevereiro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito Diretor do 

Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 525911 Nr: 1929-55.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ID. 525911

 Vistos.

INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial para trazer o contrato social do escritório de advocacia e 

dos documentos pessoais dos sócios e indicar o endereço eletrônico 

(“e-mail”) do beneficiário do pedido (Instrução Normativa SCA n.º 02/2011 

– versão 02), sob pena de indeferimento (CPC/2015 – art. 321).

 Aportadas que sejam, SOLICITEM-SE informações à Gestora Judiciária da 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca sobre a utilização 

da Guia n.º 24702, nos autos do Processo Cód. n.º 340073, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Após, conclusos.

Várzea Grande-MT, 2 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008349-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. N. (REQUERIDO)

 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL cumulado com DISSOLUÇÃO DA MESMA e por 

consequência, DIVISÃO DOS BENS COMUNS, ALIMENTOS E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ELENICE MARQUES em face de 

SIDNEY ANDRADE NEITZKE. Consta da inicial que as partes teriam 

convivido em união estável por 14 anos e que recentemente teriam 

rompido o relacionamento em razão do comportamento do requerido. 

Afirmou que tiveram um filho, que está sob a guarda do requerido e que 

adquiram bens móveis, imóveis Pugnou pela fixação de alimentos em seu 

favor, pela fixação de seu direito de visitas e que seja liminarmente 

determinado ao requerido que o mesmo se abstenha de vender os bens 

adquiridos na constância da união estável. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. O Código de Processo Civil inovou ao suprimir a 

diferenciação existente entre os requisitos necessários ao deferimento da 

tutela cautelar e da tutela antecipada. Hodiernamente, o que se tem é a 

chamada Tutela de Urgência, que pode ter natureza satisfativa ou 

assecuratória. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se 

(CPC/2015, artigo 300): a) elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Cassio Scarpinella Bueno, sobre o tema, assim leciona: “A concessão da 

Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) 

perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O 

magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem 

suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do 

hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio 
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Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p.24). Compulsando os autos, vislumbra-se, como mencionado 

alhures, a inexistência do pressuposto que caracteriza a tutela de 

urgência provisória, consoante a prova documental acostada aos autos. O 

primeiro requisito remete à existência da probabilidade do direito, tendo por 

pressuposto a comprovação da propriedade e/ou a posse sobre referidos 

bens, tendo em vista que nenhum deles está em nome das partes, mas 

sim, de terceiros. Neste aspecto a prova juntada nos autos não demonstra 

a propriedade e tampouco a posse sobre tais bens. Portanto, não se 

encontra presente o requisito da probabilidade do direito nesta fase de 

cognição sumária. Contudo, há a necessidade da conjunção de todos os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, assim, analiso os demais 

requisitos. No que tange ao perigo de dano, este também não se encontra 

presente, posto que uma vez que eventualmente o requerido aliene os 

bens supostamente amealhados na constância da união estável, poderá a 

requerente pugnar pela conversão em perdas e danos. Portanto, não 

evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, de 

modo que, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nestes 

termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que ausentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, forte no 

artigo 300, “caput”, CPC/2015. Determino as seguintes providências: I- 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Diz o 

artigo 1.694 do Código Civil: “Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges 

ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem 

para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para 

atender às necessidades de sua educação.” III – Nesse sentido: TJRS - 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA PARA A FILHA MAIOR 

DE IDADE. EXISTÊNCIA DA PROVA DA NECESSIDADE. PEDIDO DE 

REDUÇÃO. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Na espécie, há prova 

suficiente a indicar a existência de necessidade por parte da alimentada 

maior de idade (art. 1.694 do CCB), tendo em vista que cursa o ensino 

superior e ainda não alcançou a independência financeira, não tendo a 

alimentante comprovado a sua versão de que não reúne condições de 

fazenda para arcar com a verba alimentar de três salários mínimos. 2. A 

recorrente não é hipossuficiente economicamente, não fazendo jus à 

assistência judiciária gratuita. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível 

Nº 70065179350, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 20/08/2015). (AC: 70065179350 RS 

, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 20/08/2015, 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/08/2015). IV- Ante o exposto arbitro os alimentos provisórios no valor 

de 01 (um) SALÁRIO MÍNIMO MENSAL, a partir da citação, a serem 

depositados todo dia 10 na conta bancária informada pela requerente. V- 

Cite-se o requerido, no endereço constante na inicial, intimando-a, no 

mesmo ato, para audiência de conciliação que designo para o dia 

26/03/2018, às 16:00, nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. 

VI- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado à requerida o direito de examinar seu conteúdo 

a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VII- 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 do art. 334, do CPC/2015. VIII- 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. IX- Concedo os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º 

do CPC/2015. X- Notifique-se o Ministério Público. XI- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 371964 Nr: 20885-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADC, TDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição. A audiência restou prejudicada ante a falta de 

cumprimento da carta precatória (fls.44). Objetivando o prosseguimento 

dos feito, defiro o pedido feito nesta oportunidade e concedo vista dos 

autos ao advogado da parte autora pelo prazo do artigo 218, § 3º do CPC. 

Desta audiência saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 429150 Nr: 272-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16.317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I– A renúncia só produz efeitos processuais depois que, cumprida, conste 

dos autos, ou que a parte ingresse em Juízo com novo procurador.

II – Intime-se a renunciante para trazer para os autos, no prazo legal, 

prova da notificação, posto que é dever do advogado e não do juiz 

cientificar a parte interessada(CPC – art. 112), além, é claro, de continuar 

o advogado a representar nos autos, seu constituinte pelo prazo de 

10(dez) dias.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 247558 Nr: 7377-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNF, ECFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16.195

 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.

Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 276922 Nr: 20422-27.2011.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->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: EMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/CURADORA - OAB:3268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1°do Código de Processo Ci-vil.Cientifique-se o 

representante do Ministério Público.Sem custas e sem honorários posto 

que defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Transitada em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, com as necessárias baixas e 

anotações.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 311357 Nr: 7435-85.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAO, DABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLIN B. 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:8777, CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4871/MT, RONAN JACKSON COSTA- UNIVAG - OAB:4871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Cientifique-se o Ministério Público.Sem custas e sem 

honorários por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 201191 Nr: 11759-31.2007.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBAP, CPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico eu remeti matéria a imprensa, com o fim de informar o advogado 

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI que o auto já estão disponivel em 

cartório para que possa ser apreciado conforme petição de folhas 74/76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 328176 Nr: 24501-78.2013.811.0002

 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: MADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS, RSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA 

- OAB:15412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico eu remeti matéria a imprensa, com o fim de informar o advogado 

RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA que o auto já estão disponivel em 

cartório para que possa ser apreciado conforme petição de folhas 78/80.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000717-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LUCIANO DE PINHO FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CAROLINE HERANI WENDPAP OAB - MT18993/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURINEIDE MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1000717-79.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público e Defensoria Pública para ciência da decisão de ID (?) e 

da certidão que designou audiência de ID 11595847 11717582 Várzea 

Grande/MT, 9 de fevereiro de 2018. NERCY ANCHIETA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007074-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MARCEL MACIEL DIAS (AUTOR)

KETY NANCY MACIEL DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETY NANCY MACIEL DIAS OAB - MT23814/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA GONCALINA MACIEL DIAS (RÉU)

 

PROCESSO : 1007074-12.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC< abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu advogado para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste sobre os ID 11382100 e 11382096 VÁRZEA GRANDE, 9 de 

fevereiro de 2018. NERCY ANCHIETA Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004116-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIZE MARGARIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UELLITON DA SILVA LACERDA OAB - MT21407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE FELICIANO SIMÃO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

PROCESSO : 1004116-53.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC< abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu advogado e pessoalmente, para que no prazo de 

10 (dez) dias cumpra a determinação do ID 7983050 , sob pena de 

extinção. VÁRZEA GRANDE, 9 de fevereiro de 2018. NERCY ANCHIETA 

Gestoraa Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004067-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO : 1004067-46.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC< abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu advogado e pessoalmente, para que no prazo de 

10 (dez) dias dê andamento ao feito sob pena de extinção VÁRZEA 

GRANDE, 9 de fevereiro de 2018. NERCY ANCHIETA Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001447-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO : 1001447-27.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC< abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu advogado e pessoalmente, para que no prazo de 

10 (dez) dia, dê andamento ao feito sob pena de extinção. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de fevereiro de 2018. NERCY ANCHIETA Gestora Judiciaria

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 268 de 337



Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 300214 Nr: 20834-21.2012.811.0002

 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: LENIR DAMAZIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA BERTOLINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas intimar a parte autora através de seu advogado e 

pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra a determinação 

de fl.152, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 402123 Nr: 12458-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGFDQ, MFDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Polizei - OAB:19.636

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte exequente para que junte aos 

autos o débito atualizado no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 320814 Nr: 17215-49.2013.811.0002

 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: DFBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:OAB/MT 12713

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte requerida para que no prazo de 

15 (quinze ) dias apresente alegações finais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326619 Nr: 22955-85.2013.811.0002

 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: GENESIS MARCIO DA CRUZ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS, GERLECI SILVA LOURENÇO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:, VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO FELIZ - 

OAB:9175-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves Fadini - OAB:7645, Antônio Ignácio Ferreira Ribas 

- OAB:15.346

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte requerida para que no prazo de 

15 (quinze ) dias apresente alegações finais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 491713 Nr: 9096-60.2017.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADL, DADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC, EADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS BUENO PEIXOTO - 

OAB:18902

 18902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x ) intimar a parte autora através de seu advogado e pessoalmente, 

para que no prazo de 10 (dez) diascumpra integralmente a determinação 

de fls. 45v. Sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 388885 Nr: 4672-43.2015.811.0002

 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: JEBV, ZDAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE MARIA QUERIDO 

QUINTINO DA SILVA - OAB:4.800-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4672-43.2015.811.0002.

Código nº. 388885.

 VISTOS etc.

Recebo o processo no estado em que se encontra.

Intime-se a jovem Stefanny da Silva Lemes para se manifestar nos autos 

acerca do pedido de adoção formulado na inicial, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 389964 Nr: 5292-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIETA RODRIGUES VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Luzia Fiúza Metelo - 

OAB:18544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 12372

 Processo nº. 5292-55.2015.811.0002.

Código nº. 389964.

 VISTOS etc.

A requerida apresentou Recurso de Apelação (fls. 239/248).

Assim sendo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões 

de recurso (art. 1.010, § 1º, do CPC).

Em seguida, ao Ministério Público (art. 179, inciso I, CPC).

Após, elabore-se a certidão necessária, conforme provimento da e. 

CGJ/MT e remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso interposto (art. 1.010, § 3º, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 08 de Fevereiro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 351546 Nr: 16981-33.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advodgado 

e pessoalmente para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra integralmente 

a determinação do despacho de fls.62 sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 114057 Nr: 9509-25.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGROeorPsmNSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR 

- UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

para que no prazo de 10 (dez) dias dê andamento ao feito requerendo o 

que de direito sob pena de extinção

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001104-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. D. S. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1001104-65.2016.8.11.0002 Impulsionamento 

por Certidão Considerando o teor de Certidão (Id9193962) e Diligência 

(Id9443186), autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos à parte autora para manifestar o que entender de 

direito no prazo de 15(quinze) dias. Várzea Grande/MT, 9 de fevereiro de 

2018. Joanne da Silva Mesquita Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004154-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ERICO PIOVESAN (REQUERENTE)

FLAVIO ANDRE PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - 017.464.531-76 (PROCURADOR)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004154-02.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ERICO PIOVESAN, FLAVIO 

ANDRE PIOVESAN, SILVIA MARIA DA SILVA PROCURADOR: LUIZ 

EDUARDO LOPES JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição com 

Tomada de Decisão Apoiada c/c Liminar de Tutela Provisória ajuizada por 

ÉRICO PIOVESAN, FLÁVIO ANDRE PIOVESAN e SILVIA MARIA DA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos em epigrafe. Os pretensos 

Curadores alegam em suma, que o Sr. ÉRICO PIOVESAN, sofre há mais de 

vinte anos com problemas de alcoolismo, situação que se agravou no 

último ano, tendo o Curatelado sido internado em março de 2016 para 

tratamento psiquiátrico, e que em razão das sequelas deixadas está 

parcialmente incapacitado para trabalhar, bem como para realizar atos da 

vida civil. Em razão da referida incapacidade, requerem a antecipação de 

tutela nos termos do art. 749, parágrafo único, do CPC/2015, nomeando os 

autores como apoiadores do Sr. ÉRICO PIOVESAN, expedindo-se o 

competente Termo de Compromisso com as formalidades de praxe. No 

mérito, pugnaram pela decretação da interdição relativa do Sr. ÉRICO 

PIOVESAN, nomeando-os como apoiadores, bem como a gratuidade de 

justiça. Com a exordial vieram documentos. A inicial foi recebida foi 

recebida (id n. 4185854), oportunidade em que os autos foram remetidos 

ao Ministério Público. Em parecer anexado ao id n. 474403, o i. 

representante Ministerial pugnou pela realização de audiência para oitiva 

do requerente Sr. ÉRICO PIOVESAN, conforme previsto no art. 1.1783-A, 

§3º, do CPC/2015. Em decisão do id n. 4805947, foi determinada a 

designação de audiência para oitiva do apoiado, bem como foi ordenada a 

realização de perícia médica, com o fito de atestar o grau de incapacidade 

(Art. 753 do CPC/2015). Audiência realizada (id n. 7999813), oportunidade 

em que foi colhido o depoimento pessoal do Sr. ÉRICO PIOVESAN, bem 

como foram inquiridos os pretensos apoiadores FLÁVIO ANDRE 

PIOVESAN e SILVIA MARIA DA SILVA. O Parquet requereu vista dos 

autos, o que foi prontamente deferido por este Juízo. Em seguida, aportou 

aos autos o parecer do Ministério Público no id n. 8200218, manifestando 

pela procedência da ação, nomeando como apoiadores do Sr. ÉRICO 

PIOVESAN o Sr. FLÁVIO ANDRE PIOVESAN e a Sr.ª SILVIA MARIA DA 

SILVA. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, observo que o 

processo está em ordem e maduro, não havendo necessidade de maior 

dilação probatória, motivo pelo qual REVOGO parcialmente o decisório do 

id. n. 4805947, que determinou a realização de perícia, eis que 

desnecessária face aos elementos colhidos em audiência, razão pela 

qual, passo ao julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, I, do 

CPC/2015. Antes de adentrar ao mérito da demanda, faz-se mister tecer 

alguns argumentos concernentes à nova sistemática civil das pessoas 

portadoras de deficiência e as alterações no processo de curatela 

trazidas pela Lei n. 13.146/2015. Como uma das suas maiores 

modificações, há a revogação dos incisos I, II e III do art. 33º do Código 

Civil, reconhecendo como absolutamente incapaz somente os menores de 

16 anos. O art. 4º, por sua vez, que cuida da incapacidade relativa, 

também sofreu alteração. No inciso I, permaneceu a previsão dos menores 

púberes (entre 16 anos completos e 18 anos incompletos); o inciso II 

suprimiu a menção a deficiência mental, referindo, apenas, os ébrios 

habituais e os viciados em toxico; o inciso III, que abrigava o excepcional 

em desenvolvimento mental completo, passou a tratar, somente, das 

pessoas que, por causa transitória ou permanente, não possam exprimir a 

sua vontade; por fim, permaneceu a previsão da incapacidade do pródigo. 

Ademais, com a entrada em vigor do estatuto, a pessoa com deficiência 

que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, nos termos do art. 2º da Lei n. 13.146/2015, não deve ser 

mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, uma vez que os 

artigos 6º e 84 destacam que a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa, senão vejamos: Art. 6º A deficiência não afeta a plena 

capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união 

estável; II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o direito de 

decidir sobre o numero de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua 

fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; V - exercer o direito 

a família e a convivência familiar e comunitária; e vi - exercer o direito a 

guarda, a tutela, a curatela e a adoção, como adotante ou adotando, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Art. 84. A pessoa 

com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade 

legal em igualdade de condições com a s demais pessoas. Assim, uma 

analise superficial nos levaria a concluir que o referido estatuto inaugura 

um novo conceito de capacidade. Poder-se-ia até mesmo afirmar que o 

legislador equivocou-se ao situar as pessoas sujeitas a uma causa 

temporária ou permanente, impeditiva da manifestação da vontade, no rol 

dos relativamente incapazes. Entretanto, uma reflexão mais atenta e 

esclarecedora, pois, consagrando o princípio da dignidade da pessoa 

humana, o estatuto almejou 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, 

mesmo que seja necessária a adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, excepcionalmente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil. Destarte, na realidade, o 

conceito de capacidade civil foi reconstruído e ampliado. Nesse sentido, 

de acordo com o art. 85 da Lei n. 13.146/2015, a curatela, restrita a atos 

relacionados aos direitos de conteúdo patrimonial e negocial, passa a ser 

uma medida extraordinária. No caso dos autos, observa-se que o autor é 
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parte legítima para propor a presente ação, nos termos do art. 1.768, 

inciso IV, do Código Civil. Com efeito, cediço que o instituto da curatela se 

volta a proteção de pessoa incapaz, no caso de anomalia psíquica e que a 

interdição é medida extrema, sujeitando-se a curatela, segundo o art. o 

1.767, inciso I, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. Lei n. 

13.146/2015, in verbis: Art. 1767 (...) I - aqueles que, por causa transitória 

ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. No caso sob análise, a 

documentação acostada a exordial demonstra nitidamente a incapacidade 

do réu em virtude da patologia que o acomete, não reunindo, pois, 

condições para gerir sua pessoa e os bens que porventura venha a 

amealhar. Assim, é possível concluir que a nomeação dos requerentes 

FLÁVIO ANDRE PIOVESAN e SILVIA MARIA DA SILVA, respectivamente 

irmão e cunhada, do Sr. ÉRICO PIOVESAN como apoiadores definitivos é 

medida que atende aos interesses do apoiado. Ex Positis, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da inicial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015 e art. 84, §1º, da Lei n. 13.146/2015 e, de consectário determino 

que os atos de natureza negocial e patrimonial do Sr. ÉRICO PIOVESAN 

sejam submetidos ao Sr. FLÁVIO ANDRE PIOVESAN e a Sr.ª SILVIA 

MARIA DA SILVA e, de acordo com o art. 747 e seguintes do CPC/2015, 

nomeio-lhes apoiadores, sob o compromisso legal. Lavre-se o termo 

competente, devendo constar que é terminantemente vedada a alienação 

ou oneração de quaisquer bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, 

pertencentes ao apoiado, salvo com autorização judicial. Inscreva-se a 

presente no cartório de Registro Civil competente. Expeça-se edital, que 

devera ser publicado pela imprensa local e pelo órgão oficial por três 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

apoiado e dos apoiadores, a causa da interdição e os limites 

estabelecidos. Notifique-se o Cartório Eleitoral da presente interdição, nos 

termos do art. 15, II, da CF/88. Oficie a Gerência de Psiquiatria Forense do 

IML de Cuiabá para o cancelamento da perícia médica outrora designada. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências. FC

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001610-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE MORAIS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATANAGILDO DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOAO AUGUSTO GOMES NETO (HERDEIRO)

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984/O (ADVOGADO)

MARILZA MARIA DA SILVA (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

LAERCIO AUGUSTO DA SILVA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1001610-07.2017.8.11.0002 Certidão – 

Tempestividade (e) Impulsionamento à Inventariante Certifico a 

tempestividade da manifestação apresentada pelos herdeiros Marilza 

Maria da Silva Costa (e) Laercio Augusto da Silva; outrossim, autorizada 

pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono os autos à 

inventariante para manifestar o que entender de direito no prazo de 

15(quinze) dias. Várzea Grande/MT, 9 de fevereiro de 2018. Joanne da 

Silva Mesquita Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006404-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. A. N. (REQUERENTE)

ANA PAULA AGUIAR NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACI ALEXANDRE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

LUCINETE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1006404-71.2017.8.11.0002 Certidão – 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 22/8/2018 (Id9543937), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 21/03/2018, às 15h:30min. Várzea Grande/MT, 

09 de fevereiro de 2018. Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 388380 Nr: 4339-91.2015.811.0002

 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: CDOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele de Oliveira 

Rahmeir - OAB:24056

 DELIBERAÇÃO:

 Despacho: Redesigno a solenidade para o dia 05/05/2016 às 14:30 horas. 

Oficie-se conforme o requerido. Intime-se Saem os presentes intimados. 

Às providencias. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 388380 Nr: 4339-91.2015.811.0002

 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: CDOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele de Oliveira 

Rahmeir - OAB:24056

 Vistos etc.

 Remetam-se os autos ao Distribuidor para retificação do pólo ativo, 

devendo constar CEZAR DE OLIVEIRA JUNIOR.

Posto isso, intime-se pessoalmente a parte requerente, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(artigo 485, § 1º, Código de Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

 Após, retornem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 261836 Nr: 691-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCD, JAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elci Jacques Andrade - 

OAB:12924, Eliane Aparecida marques Quinellato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:9372/MT

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, de 

que os autos foram desarquivado.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000752-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LEANDRO NEZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DA SILVA LARA MAGNANI (REQUERIDO)

MAURO LUIZ MAGNANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar a parte autora 

para depositar a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002299-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 27/03/2018, às 8:30 horas, no consultório do Dr. Ernani da S. Lara Neto 

Castrillon – no endereço : Av. Bosque da Saude, 888, Edificio Saúde, sala 

33, 3º andar, Cuiabá – MT, telefone 65 2127 8657.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002299-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 27/03/2018, às 8:30 horas, no consultório do Dr. Ernani da S. Lara Neto 

Castrillon – no endereço : Av. Bosque da Saude, 888, Edificio Saúde, sala 

33, 3º andar, Cuiabá – MT, telefone 65 2127 8657.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 508720 Nr: 18354-94.2017.811.0002

 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: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTENIO CÂNDIDO JOSÉ MOREIRA DA 

MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORREA MORAES - 

OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado ANANDA SOUZA 

DUARTE a DEVOLVER, EM CARGA RÁPIDA, os autos no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista 

ter extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes 

do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito 

de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391518 Nr: 6251-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÍTOR CLARINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado ANANDA SOUZA 

DUARTE a DEVOLVER, EM CARGA RÁPIDA, os autos no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista 

ter extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes 

do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito 

de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004944-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO JOSE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1004944-83.2016.8.11.0002 AUTOR: FLAVIO OLIVEIRA BATISTA RÉU: 

BELMIRO JOSE DE SOUZA Vistos... Determino a expedição de novo 

mandado de citação do réu, no novo endereço fornecido pelo autor à Id. 

nº 9548594 - Pág. 1, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. 

Assim, redesigno a audiência de justificação prévia para o dia 12/04/2018, 

às 17:00 horas. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449988 Nr: 11889-06.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIA DA COSTA, JOSEFINA ZEFERINA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA DA COSTA LEMES, IMOBILIÁRIA 

GLÓRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 283811 Nr: 2743-77.2012.811.0002

 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: VIDEPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULMAP SUL AMAZÔNIA MADEIRAS E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAURICIO 

ANDREANI - OAB:8.609, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 Certifico o recurso de apelação de fls. 207/230 apresentado pela 
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requerida, foi interposto no prazo legal. Intimação a parte Autora para 

Contrarrazoar no prazo legal. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427015 Nr: 25690-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MEDEIROS DA SILVA, JOELICE NUNES DE 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR BRADRELEIRO, ELIANA VILLEN REBELO 

BRADEILEIRO, LADO ESQUERDO- BRUNA DIAMANTE SOARES, LADO 

DIREITO- ARY LEITE DE CAMPOS, FUNDOS- ARY LEITE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237766 Nr: 17517-20.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENAMAR DE MATOS PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOAVENTURA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selia Borges de Morais - 

OAB:10.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Sem condenação em custas, face a 

gratuidade processual. Sem condenação em honorários advocatícios, 

diante da inexistência do contraditório.Defiro, desde já, o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e certificação nos autos, se requerido.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e anotações 

pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 3056 Nr: 685-34.1994.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARGO SOARES EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LONGINO CAMPOS E OUTRO, MANOEL 

DE FRANÇA NETO, MARIA ALVES DE FRANÇA, DALVA NUNES REGO, 

JOSÉ BATISTA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619

 Vistos, etc.Instado a se manifestar quanto à certidão de fl. 324 o 

exequente informou desistência quanto à penhora efetivada à fl. 304, 

devido a não localização do imóvel e requereu penhora via sistema 

BACENJUD, conforme petitório de fl. 326.No entanto, sequer foi expedido o 

mandado para avaliação do imóvel, apesar de determinado no item 05 da 

decisão de fl. 320-verso.Ademais, a certidão de fl. 324 informa que foi 

efetivada a intimação apenas da fiadora Dalva Nunes Rego, a qual 

informou o falecimento de seu esposo e também fiador José Batista Rego, 

contudo não foi apresentado ao Oficial de Justiça nenhum documento 

comprovando tal fato, bem assim não foram encontrados os fiadores 

Manoel França Neto e Maria Alves França.(...) 1.Intime-se o exequente 

para se manifestar adequadamente quanto ao teor da certidão de fl. 324, 

no que tange a informação de óbito do fiador José Batista Rego, posto que 

se for o caso deverá comprovar nos autos para posterior habilitação dos 

herdeiros. Prazo 10 dias.2.Outrossim, à vista da divergência constante na 

petição do exequente, determino que o credor, dentro do prazo 

supracitado, ratifique o pedido de desistência da penhora efetivada à fl. 

304, ou manifeste o que entender de direito, valendo o silêncio como a 

ratificação.3.De outro norte, denota-se que no substabelecimento de fl. 

301, no qual o executado José Longino Campos constitui novos 

advogados, restou consignado que as intimações deverão ser efetivadas 

em nome da advogada Keyla da Silva Belido, portanto, digne-se esta 

secretaria a registrar esta causídica no Sistema Apolo para receber as 

intimações pertinentes. 4.Após, certifique-se o necessário e retornem os 

autos conclusos para análise da parte final do pedido de fl. 326.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 414829 Nr: 19262-25.2015.811.0002

 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: JUCELIA BENEDITA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033/MT

 Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

JUCELIA BENEDITA GUIMARÃES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A.

Designada audiência de conciliação, logrou-se êxito na obtenção de 

acordo (fls. 55)

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis.

 Desse modo, HOMOLOGO por sentença o inteiro teor do ajuste 

combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, inciso III, alínea b, do CPC.

Tendo em vista que o acordo ora formulado, ocorreu antes da sentença 

ficam as partes dispensadas do pagamento das custas remanescentes 

(art. 90, § 3º, do CPC).

Cada parte arcará com os honorários do seu advogado.

Publique-se e intimem-se.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 236988 Nr: 16835-65.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO SCHIOCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA AÇUCAREIRA DE PENÁPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY JOSÉ FERREIRA - 

OAB:5.669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE 

ALMEIDA PRADO GAZZETTI - OAB:113573/SP

 Diante de todo o exposto, ante a perda superveniente do objeto desta 

execução, pela falta de interesse no seu prosseguimento, acolho a 

exceção de pré-executividade e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

presente cumprimento de sentença, com fundamento no inciso VI, do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Expeça-se certidão de crédito, 

caso requerido.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296824 Nr: 17199-32.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DE ALMEIDA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 
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OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por Hiroshi Okajima 

e Vera Lúcia Lopes Okajima em desfavor do ocupante da quadra 08, lote 

02, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Verifica-se que, citada a suposta ocupante do imóvel objeto dos autos, 

esta teve sua revelia decretada, sendo designada audiência de instrução 

e julgamento para produção de prova oral pretendida pela parte autora.

Ocorre que, na data designada compareceu a este juízo o patrono da 

parte autora informando a existência de equívoco nos autos passível de 

nulidade, posto que o mandado foi expedido e cumprido em endereço 

diverso do descrito na exordial.

Pois bem.

 Compulsando os autos, denota-se que de fato o mandado expedido para 

citação da parte requerida constou endereço diverso do informado pelo 

autor, sendo citada pessoal ocupante de imóvel localizado na quadra 08, 

lote 05, a qual, consequentemente, trata-se de parte ilegítima, posto que se 

pretende a reintegração do bem situado na quadra 08, lote 02.

Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM a fim de declarar nula citação 

ocorrida em imóvel diverso do bem em discussão (fl. 41), 

consequentemente, tornam-se nulos todos os atos realizados após a 

citação.

Expeça-se o mandado corretamente para citação do ocupante da quadra 

08, lote 02.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 398136 Nr: 10353-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ANTONIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

FERRAGENS E RECICLAGENS EM GERAL LTDA/EPP, CLEUNES MARIA 

LAVRATTI, IVONEI ANTONIO LAVRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTINE FISCHER KRAUSS - 

OAB:17879/A, PEDRO R. VERGELY FRAGA FERREIRA - OAB:315.407/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 3,60 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 63.740,73, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Da mesma forma, restou infrutífera a tentativa de penhora de veículo via 

Sistema RENAJUD, consoante resposta da pesquisa respectiva, em 

anexo.

Por derradeiro, considerando que o exequente esgotou, sem êxito, os 

meios administrativos e judiciais na busca de bens em nome do devedor, 

DEFIRO o pedido de expedição de ofício eletrônico à Receita Federal, via 

sistema INFOJUD, extraindo-se informações da executada referentes aos 

03 últimos anos fiscais.

ATENTE-SE PARA QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS 

DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO EXECUTADO NÃO SEJAM 

JUNTADAS AS AUTOS, POR SE TRATAREM DE DOCUMENTOS 

SIGILOSOS, DEVENDO AS MESMAS SER ARQUIVADAS EM PASTA 

PRÓPRIA, CONFERINDO-SE AO EXEQÜENTE APENAS O DIREITO DE 

CONSULTÁ-LAS EM CARTÓRIO.

 Assim, deverá o credor, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de 

direito.

No mais, cumpra-se as determinações contidas no despacho 

imediatamente anterior a esse no tocante à citação dos demais 

executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331550 Nr: 279-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZURLO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA TRETIN - 

OAB:OAB/RS45553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 93554 Nr: 3119-73.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brinap brindes e artigos personalizados ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDERLY S. VARELLA JR. - 

OAB:OAB/MT-7298, MANOEL C DIAS AMORIM - OAB:6470

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, consignando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível em face do princípio da razoável duração do processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 28904 Nr: 6814-45.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BUZELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIOS DE CASTRO 

- OAB:OAB-MT 3541-B, LAZARO ROBERTO DE SOUZA - OAB:OAB-MT 

4801-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BUZELLE - 

OAB:2381-B/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 0,12 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 4.083,90, não sendo 

satisfatório nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

No mais, em atendimento ao pleito complementar do credor, expedi ofício 

eletrônico ao DENATRAN, via RENAJUD, registrando a existência de 02 
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(dois) veículos em nome do devedor, sendo um bastante antigo, do ano de 

1978 e cuja existência física e/ou valor de mercado se faz duvidosa, e 

outro, ano 1997, contendo restrição bancária de alienação fiduciária, o 

que a princípio torna inviável a constrição sobre sua propriedade 

(respostas e informações em anexo).

De qualquer modo, procedo à intimação do credor, via DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 56010 Nr: 2092-60.2003.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BUZELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BUZELLE - OAB:2381-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONORIOS DE 

CASTRO - OAB:OAB-MT 3541-B, LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4801-B

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002183-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA CORREA PAILO (AUTOR)

ELKE EMILIA CORREA PAILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA FURTADO PEREIRA (RÉU)

PAULO ROGERIO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002183-79.2016.8.11.0002 AUTOR: ELKE EMILIA CORREA PAILO, 

LAURA PATRICIA CORREA PAILO RÉU: PAULO ROGERIO PEREIRA, 

ELAINE CRISTINA FURTADO PEREIRA Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora peticionou requerendo a anotação e registro 

da existência do presente à margem da matricula do imóvel em discussão, 

ou subsidiariamente a aplicação da Teoria da Causa Madura (Id: 8295859). 

Após, pugnou pela concessão de tutela de evidencia (id. 11494687) para 

ser reintegrada na posse do imóvel em discussão, subsidiariamente 

requer a concessão da tutela de urgência, juntou documentos. De outro 

norte, verifica-se que o feito encontra-se apto para o saneamento. I - Do 

pedido de averbação da existência da presente ação às margens da 

matrícula. Sustentam que, desde a interposição da presente ação a 

situação do requerido se agravou, haja vista que ele e sua empresa 

possuem registros no Serasa, indicando que sua atual condição não lhe 

dá condições mínimas para adimplir com o que deve de fato, evidenciando 

o grave risco iminente da alienação do Imóvel “sub judice” junto a terceiro 

interessado. Assim, requer a anotação e registro do presente feito à 

margem da matrícula do imóvel descrito na exordial, registrado em nome da 

Autora, Elke Emiilia Correa Pailo. Na hipótese, verifica-se o imóvel em litígio 

está em nome da autora (id. 4848969 - Pág. 2 e 1973959 - Pág. 2), não 

sendo possível que os requeridos transfiram o domínio do bem sem o seu 

consentimento, revelando-se, portanto, desnecessária a averbação na 

matrícula do imóvel sobre a pendência da presente ação judicial. Demais 

disso, não há nos autos qualquer informação de que o requerido possui 

procuração ou poderes para transferir a propriedade do imóvel, bem 

assim inexiste prova de que ele intenta alienar a pose do bem. Desta 

forma, inexistindo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação e não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, indefiro 

os pedidos constantes na petição de id. 8295859. Consigno que, a própria 

autora poderá providenciar a averbação da existência da presente à 

margem da matrícula, caso assim entenda necessário. II- Da tutela de 

evidência. Sustenta que o réu há algum tempo não honra seus 

compromissos financeiros, além de contrair diversas dívidas fechou as 

portas da empresa. E, como não tem o costume de honrar seus 

compromissos e pagar o que deve, pode-se esperar quaisquer atitude de 

vingança, sendo provável a depreciação, destruição parcial ou total do 

Imóvel, ainda há o grave risco “iminente da alienação do Imóvel “sub 

judice” junto a terceiro interessado”. Afirma ainda que, os requeridos não 

pagaram o Imposto Predial Territorial Urbano “IPTU” dos anos de 2015, 

2016 e 2017, e por consequência a requerente Elke Emília poderá sofrer 

execução fiscal. De tal modo, requer seja concedida a tutela de evidência, 

em caráter liminar, a fim de que sejam imediatamente reintegradas na 

posse do imóvel (Bem de Família), independentemente do andamento e da 

tramitação da ação. Subsidiariamente, “REQUER seja concedida a tutela de 

urgência, pois conforme restou amplamente comprovado há perigo de 

perecimento do direito, ou perigo de o processo torna-se inútil se 

aguardarmos até o final da sentença, pelo risco iminente da degradação e 

dilapidamento do patrimônio das Autoras, e o mais importante é que os 

Requeridos não têm e não terão condições algumas de cumprir o contrato 

avençado, pois hoje encontram-se em nítida situação de insolvência”. Na 

espécie, verifico que o pedido de tutela de evidência não tem cabimento, 

pois não estão presentes os requisitos necessários a possibilitar seu 

acolhimento. Nos termos do art. 311 do CPC, a tutela de evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: “I - ficar caracterizado o 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II 

- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. No caso, não se 

pode afirmar que o requerido age com propósito protelatório, nos termos 

do inciso primeiro do supramencionado artigo, pois manifestou no prazo e 

não realizou requerimento ou propôs incidentes desnecessários. Ainda, 

não se trata das hipóteses previstas nos incisos II, III e IV do mencionado 

artigo. Isso porque, embora tenha sido juntado diversos documentos por 

ambas as partes, os pedidos constantes nos autos não se fundam em 

tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, 

não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, bem como o réu apresentou 

contestação opondo aos fatos descritos na exordial. Todavia, no caso, é 

cabível a concessão do pedido subsidiário, a tutela de urgência, com 

previsão no art. 300 e ss, do CPC, A probabilidade do direito restou 

evidenciada no fato de ser incontroverso que o requerido não cumpriu 

com a segunda parcela do contrato, bem assim a farta documentação 

juntada aos autos indica a sua impossibilidade de realizar o financiamento 

e angariar recursos para adimplir sua obrigação. A impossibilidade de 

conseguir o financiamento do imóvel em discussão é reconhecida pelo 

próprio requerido, ao mencionar que: “AINDA QUE O NOME DO 

REQUERIDO PAULO ESTIVESSE LIVRE E DESEMPEDIDO DE QUALQUER 

RESTRIÇÃO PARA PLEITEAR O FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, ESTE NÃO SERIA POSSÍVEL, VISTO QUE, 

EXISTEM TAMBÉM RESTRIÇÕES FINANCEIRAS EM NOME DAS AUTORAS 

LAURA e ELKE DESDE 2014.” (id. 4848926 - Pág. 17). Neste contexto, 

embora o requerido atribua o inadimplemento contratual ao vendedor 

Claisson e as requerentes, em razão das restrições creditícias em nome 

do requerido e da autora é pouco provável que alguma instituição 

financeira realize o financiamento do valor pretendido. Ressalta-se que, 

conquanto o requerido tenha proposto cumprir com sua obrigação por 

outros meios, conforme contranotificação encaminhada às requerentes 

(id. 1974015 - Pág. 3/5), restou demonstrado que os veículos oferecidos 

em pagamento foram alienados fiduciariamente e são objetos de busca e 

apreensão (id’s: 11494714, 11494717 e 11494722), fato que reforça a 

ideia de que não possui meios para adimplir com a sua obrigação. Já o 

perigo da demora evidencia-se no fato de que a rescisão do contrato em 
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discussão é certa e se não for deferida a liminar, até o final da demanda, 

as requerentes ficarão impedida de usufruir o imóvel juntamente com a 

sua família, sendo que o bem se depreciará em razão do uso pelo 

requerido, além de acumular débitos ficais. Logo, sem entrar no mérito 

sobre a culpa pelo inadimplemento contratual, o fato é que a rescisão do 

contrato deverá ser reconhecida na sentença de mérito, tanto assim que 

requerido formulou pedido contraposto para, no caso de rescisão, ser 

indenizado por tudo que pagou e investiu no bem. Diante disso, 

considerando que o requerido pagou parte do valor previsto no contrato 

de compra e venda e que formulou pedido contraposto, é justo e razoável 

que as autoras prestem caução da quantia recebida, nos termos do § 1º 

do art. 300 do CPC. Nesse passo, considerando que as autoras já haviam 

indicado bem imóvel para garantir eventual prejuízo que o requerido possa 

vir a sofrer com a presente ação, entendo por bem deferir a tutela de 

urgência pretendida, condicionando à prestação de caução. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos constam, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, nos termos do art. 300, e seguintes, para determinar 

que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe voluntariamente 

o imóvel em discussão, decorrido o prazo sem a desocupação voluntária 

expeça-se o mandado de reintegração de posse em favor das autoras. 

Lavre-se o termo de caução do bem dado em garantia (id. 1974001). 

Desde já, DEFIRO o reforço policial, caso venha a ser noticiada nos autos 

a necessidade de tal medida. Dito isso, procedo com o saneamento do 

feito enfrentando as arguições levantadas pelas partes. III – Da 

impugnação à assistência judiciária concedida à parte autora. 

Preliminarmente, a parte ré sustenta que as requerentes não se 

enquadram nos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, vez 

que além de ser Técnica de Desenvolvimento Infantil, Elke possui outras 

rendas e, além de exercer atividade de contadora, Laura é empresária 

neste Município nos CNPJ sob nº: 15.156.679/0001-80 e nº 

18.611.982/0001-13. Pois bem. Nos termos do art. 98 do CPC a gratuidade 

da justiça será concedida à pessoa com insuficiência de recursos para 

pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios. 

Denota-se que a requerente Laura Patrícia possui nível superior, bem 

assim é empresária (id. 4848943 - Pág. 2) e proprietária de pelo menos um 

imóvel (id. 1974001), e não obstante não existam provas de que Elke Emília 

Correa Paillo possua outras rendas, além de ser técnica em 

Desenvolvimento Infantil, nota-se que consta como a atual proprietária do 

imóvel em discussão. Destarte, em que pese o § 3º do art. 99 estabelecer 

a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida 

pessoa natural, no caso existem elementos que evidenciam a falta de 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade às autoras. Com 

efeito, em que pese ter sido deferido o beneficio da justiça gratuita às 

requerentes, melhor analisando o feito, entendo que os fatos 

supramencionados podem evidenciar a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Todavia, considerando 

que não foi oportunizado ás requerentes demonstrar sua insuficiência de 

recursos para pagar as custas e despesas processuais, ante de indeferir 

o pedido, entendo por bem, conceder prazo para que estas demonstrem a 

alegada hipossuficiência por meio de documentos idôneos. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua situação financeira precária, sob pena de ser revogado o 

benefício concedido. Ou, conforme for o caso, promover o recolhimento 

das custas judiciais e taxa judiciária, em igual prazo, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do 

CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). IV – Da impugnação à assistência judiciária 

pleiteada pelos requeridos. Os requeridos pugnam pela concessão da 

justiça gratuita sob o fundamento de que não possuem condições de 

arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios, sem 

prejuízo do próprio sustento e de suas famílias. Em contrapartida, as 

autoras refutaram o pedido de assistência judiciária. Cinge-se dos autos 

que o requerido está enfrentando crise financeira, contudo pela prova 

amealhada aos autos não restou demonstrado que este possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Observa-se da declaração de Imposto de 

Renda juntada pelo requerido (id. 4849024), que este possui rendimento 

acima da média brasileira. E, embora a referida declaração do IR refira-se 

ao ano calendário de 2013, denota-se da ação de divórcio consensual que 

o requerido ainda é possuidor de significativo patrimônio , pois a empresa 

do casal permaneceu sob sua responsabilidade, bem assim ficou com dois 

veículos de valor considerável no mercado e uma Toyota Hilux CD 4X4 

SRV Flex e Toyota Corola Exi, automático, ano modelo 2012/2013. Demais 

disso, consta na contranotificação encaminhada pelo requerido à autora 

(id. 1974015 - Pág. 3-5) que, além de dispor de dois veículos, o requerido 

possui consórcio junto ao Banco Bradesco, cujo prêmio é de no mínimo 

R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Posto isso, pela prova constante 

nos autos restou demonstrado que requerido dispõe de recursos 

suficientes para pagar eventuais custas e despesas processuais, motivo 

pelo indefiro o pedido de justiça gratuita ao requrido. V – Da ilegitimidade 

passiva da requerida Elaine Cristina. Argumenta que os requeridos Paulo 

Rogerio e Elaine contraíram matrimônio em 11 de janeiro de 2014, após a 

assinatura do contrato particular de compra e venda de bem imóvel 

Urbano entre pessoas físicas, firmado Claison Pimenta Ribeiro Motta 

(esposo da autora Laura), que fora assinado em 05/novembro de 2013. 

Ademais, os requeridos propuseram ação de divórcio Consensual em 24 

de outubro de 2016, e o referido imóvel não faz parte da partilha dos 

Bens. Ainda, o contrato foi assinado apenas em nome do requerido Paulo 

Rogério Pereira e o Sr. Claison, e não em nome da requerida Elaine, que 

não faz parte do negócio jurídico, objeto da presente demanda, motivo pelo 

qual requer a sua exclusão do polo passivo da demanda. Por sua vez, a 

parte autora concordou com ilegitimidade passiva da requerida, 

requerendo o acolhimento da preliminar (4977873 - Pág. 3). A preliminar 

merece acolhimento. Os documentos carreados aos autos pela própria 

autora demonstram que a corré não firmou o contrato de compromisso de 

compra e venda em questão, sendo que à época sequer era casada com 

o comprador e não foi feita qualquer referência à sua pessoa. Neste 

sentido é a jurisprudência: “Compromisso de compra e venda. Contrato 

firmado por apenas um dos cônjuges. Direito pessoal. Ilegitimidade passiva 

ad causam da esposa - que não participou do contrato -caracterizada. 

Inadimplemento contratual do compromissário comprador. Cláusula 

resolutória expressa. Inaplicabilidade. Indispensabilidade de prévia 

manifestação judicial para a rescisão contratual. Recurso parcialmente 

provido para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento 

do feito.” (TJ-SP - APL: 994050537010 SP, Relator: Adilson de Andrade, 

Data de Julgamento: 03/08/2010, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 06/08/2010) Ressalte-se que, não é o caso de litisconsórcio 

passivo necessário por ser a requerida compossuidora do imóvel em 

litígio, nos termos do art. 73, § 1º, I, do CPC, pois os requeridos já se 

divorciaram e o bem em questão sequer foi objeto da partilha (id. 

4849682). Deste modo, tratando-se de direito pessoal, e considerando que 

a corré não figurou como parte contratante, impõe-se o reconhecimento 

da ilegitimidade da requerida, Ante o exposto, acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva, para extinguir o feito sem resolução do mérito em 

relação à requerida ELAINE CRISTINA FURTADO, com fundamento no art. 

485, VI, do CPC. Proceda-se a retificação dos registros, excluindo a 

demanda acima mencionada. VI - Posto isso, DECLARO SANEADO O 

FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos 

controvertidos: de quem é a culpa pelo inadimplemento contratual, se 

existe culpa concorrente; se houve prorrogação tácita do contrato; a 

existência de lucros cessantes ou perdas e danos; o dever do requerido 

de indenizar as autoras pelo tempo que permaneceu no imóvel, a 

obrigação das requerentes em restituir ao requerido o montante 

despendido para a aquisição do imóvel. Defiro a produção de prova 

requerida pela parte requerida, consistente em prova testemunhal. Para 

tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de junho 

de 2018 às 15h30m. As partes deverão apresentar o rol das testemunhas 

que pretenderem ouvir com prazo de 15 (quinze) dias antecedentes à 

audiência designada e com observância da regra processual (CPC – art. 

450), sob pena de indeferimento. A intimação das testemunhas arroladas 

deverá ser providenciada pela parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data 

da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (artigo 455, §1º, do CPC). Consigno que, a inércia na 

realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Várzea Grande, 9 de fevereiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000965-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO FERREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 
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(ADVOGADO)

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000965-45.2018.8.11.0002 AUTOR: LAURINDO FERREIRA DE ANDRADE 

RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. 

Nota-se que o requerente requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar que a requerida autorize a realização do exame médico 

denominado Tomografia de coerência Optica – monocular. Contudo, em 

que pese o autor afirmar que não requereu e também não teve notícia de 

cancelamento ou alteração do seu contrato, o cartão do plano de saúde 

juntado para provar o vinculo contratual com a requerida está com a 

validade vencida desde 30 de junho de 2017 (id. 11708603). De outro 

norte, não há nos autos indicação médica recente para a realização do 

exame em comento, sendo que a guia de serviço profissional juntada 

demonstra que os exames foram solicitados em 26/07/2017 e autorizados 

na mesma data (id. 11708550). Sendo assim, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (dias) dias, traga aos autos comprovação de que 

ainda possui vínculo contratual com a requerida, bem como prescrição 

médica recente indicando a necessidade de realização do exame em 

comento, sob pena de indeferimento da tutela antecipada e da petição 

inicial (art. 321, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se. Várzea Grande, 9 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000895-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000895-28.2018.8.11.0002 AUTOR: NILSON APARECIDO DA SILVA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c 

Declaratória de Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela 

proposta por NILSON APARECIDO DA SILVA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO. Aduz que, é titular consumidor dos serviços de energia 

elétrica da requerida e sempre efetuou corretamente o pagamento das 

contas referentes à prestação do serviço. Todavia, a partir do mês de 

setembro de 2017, passou a receber faturas com consumo muito acima do 

consumido na residência do autor, sem que houvesse alteração da rotina 

doméstica ou aquisição de novos eletrodomésticos. Afirma que, ao 

receber a primeira conta de consumo elevado, do mês 9/2017 com 

vencimento em 28/10/2017, solicitou a aferição do relógio para verificar a 

existência erro, sendo lhe repassada a informação de que a cobrança da 

fatura seria suspensa até que fosse averiguada a situação pelos 

técnicos. Ainda, foi informado de que não fora realizada a leitura 

diretamente no relógio da Unidade Consumidora do Autor, pois havia 

galhos de árvores bloqueando a visualização do relógio medidor, sendo 

que a fatura fora gerada apenas baseado no consumo dos outros 

relógios. Sustenta que, apesar de ter solicitado a imediata perícia no 

relógio, a empresa ré, sequer compareceu à residência do Autor a fim de 

verificar a situação e tentar solucionar o problema, mas continuou 

enviando faturas de cobrança com consumos absurdos e ainda, realizou 

a suspensão do fornecimento da energia elétrica da residência do Autor. 

Assim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida que PROMOVA O IMEDIATO RELIGAMENTO da energia na 

Unidade Consumidora do Autor, se abstendo de negativar o nome do 

Autor em órgãos de proteção ao crédito, suspender a cobrança das 

faturas referente aos meses de 09/2017 a 01/2018, bem como seja 

estipulado uma média de consumo a ser calculado pelos 12 últimos meses 

anteriores ao mês de 09/2017, sob pena de aplicação de multa. Pede, 

ainda, os benefícios da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da 

prova. E os autos retornaram conclusos. É o breve relatório. 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. Da apreciação dos autos verifica-se que o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo requerente merece parcial acolhimento. No caso, 

a probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos 

autos, a qual demonstra que houve um elevado aumento da conta de 

energia da autora a partir do mês de outubro de 2017, sendo que segundo 

afirma ocorreu de forma indevida. Já o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo evidencia-se no fato de que é incontestável o 

prejuízo que autora sofrerá com a ausência da energia, bem essencial em 

nossos dias. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS 

CONTROVERTIDAS. ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CPC. Havendo discussão sobre a 

responsabilidade do debito, sua quantificação e a legalidade das exações 

e presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional final, demonstra-se inobstável a concessão da tutela de 

urgência, até para não sacrificar excessivamente o usuário que, 

legitimamente, dele de insurge. Presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da antecipação da tutela, uma vez que verossímil a alegação, 

ausente o perigo de irreversibilidade da medida e de danos irreparáveis ou 

de difícil reparação a concessionária. Conhecimento e provimento do 

r e c u r s o . ”  ( P r o c e s s o :  A I  0 0 1 1 9 0 6 3 1 2 0 1 3 8 1 9 0 0 0 0  R J 

0011906-31.2013.8.19.0000. Orgão Julgador: NONA CAMARA CIVEL 

Partes. Publicação: 17/05/2013. Julgamento: 16 de Abril de 2013 Relator: 

DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA.) De outro norte, não se mostra 

razoável que seja determinado que a requerida se restabeleça o 

fornecimento dos serviços elétricos e se abstenha de efetuar o corte de 

energia enquanto o consumidor está inadimplente nos últimos 4 (quatro) 

meses, e continuaria a usufruir dos serviços da Concessionária sem uma 

contrapartida, acarretando o enriquecimento sem justa causa, o que não 

se admite no direito. De tal modo, tendo em vista que a autora pretende 

discutir o alegado excesso na cobrança das faturas de energia, 

mostra-se razoável que esta efetue o pagamento/depósito do valor 

referente à média de consumo que entente correta das mensalidades 

vencidas e não adimplidas, e que estão em discussão. Ainda, constata-se 

que houve a renegociação da dívida pelo requerente, conforme parcelas 

acrescidas na fatura, as quais também deverão ser adimplidas, além das 

faturas que se vencerem no curso da ação (§ 1º do art. 300 do CPC). 

Outrossim, merece acolhimento o pedido para que seja determinado que a 

requerida se abstenha de incluir o nome do requerente nos cadastros de 

inadimplentes. O perigo da demora é evidente, pois sabe-se que são 

funestos os efeitos de ter o nome negativado nos cadastros de proteção 

ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou renová-las. E 

viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo quase 

impossível. Anoto que não há risco de irreversibilidade do provimento final, 

pois a presente medida liminar não reconhece a pretensão autoral, nada 

impede a cobrança ou execução do contrato. Outrossim, diante da sua 

própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer 

momento, desde que presentes os requisitos. Por fim, não é possível que 

este juízo estabeleça uma média de consumo a ser calculado pelos 12 

últimos meses anteriores ao mês de 09/2017 (mês em que fora realizada 

primeira cobrança abusiva), enquanto estiver sub judice tal questão, posto 

que não se pode presumir que haverá excesso nas faturas futuras. Ante 

o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a 

empresa ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, RESTABELEÇA O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA na Unidade Consumidora do autor, 

de n. 6/1761164-1, em razão dos débitos em discussão, bem como, bem 

como deixe de inserir os dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, se já inseriu que retire no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite do valor da causa. 
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Consigno que, o cumprimento da tutela de urgência de energia fica 

condicionado a prestação de caução real ou fidejussória do valor 

correspondente à média de consumo dos meses em discussão, que não 

foram adimplidos (outubro de 2017 a janeiro de 2018), acrescido das 

respectivas parcelas decorrentes da renegociação da dívida com a 

requerida, ficando à disposição da requerida o seu levantamento. 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, 

defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que evidenciada a 

relação consumerista e a hipossuficiência do autor em relação à ré. Por 

fim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o autora efetue o depósito 

do valor correspondente à média de consumo que entende correra, 

referente aos sob pena de revogação da liminar ora concedida. Cite-se/ 

intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 22 de 

maio de 2018, às 14h40, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 9 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000964-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAUBERTO JOSE CASUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000964-60.2018.8.11.0002 REQUERENTE: VAUBERTO JOSE CASUSA 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Danos Morais e Pedido Liminar, proposta por VAUBERTO JOSE 

CASUSA DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aduz que, é consumidora dos serviços 

prestados pela empresa ré, e sempre teve sua fatura de ENERGIA 

debitada em conta corrente, portanto jamais imaginou que tivesse algum 

débito com a requerida. Todavia, ao fazer compras parceladas, no mês de 

janeiro de 2018, ficou sabendo que seu nome estava negativado pela 

ENERGISA, sendo que o valor da cobrança era fora do comum, R$ 

2.299,44 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro 

centavos). Afirma que, ao procurar informações junto à requerida, nada 

lhe foi esclarecido, o atendente não soube explicar porque haviam duas 

faturas no mesmo mês, sendo elas fatura 286: paga e fatura 2867 em 

aberto, ambas de outubro. Sustenta que, nunca, em momento algum foi 

notificado para se defender administrativamente ou para avisar que seu 

bom nome fosse negativado, tudo foi sem seu conhecimento. Assim, 

requer a concessão da Tutela de Urgência pretendida, para determinar 

que a requerida se abstenha de efetuar o corte na energia elétrica da 

unidade consumidora6/357637-8, bem como se de excluir seu nome 

órgãos de proteção ao crédito até decisão final, sob pena de multa diária. 

Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e inversão do 

ônus da prova. E os autos retornaram conclusos. É o breve relatório. 

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. Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos 

supramencionados restaram evidentes no caso. A probabilidade do direito 

evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra um 

aumento significativo no consumo da autora no mês de agosto de 2017, 

gerando uma fatura se valor elevado em comparação com as demais. O 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato 

de que por ser um débito de valor significativo, o seu pagamento pode 

comprometer a renda familiar do autor, sendo que em razão do 

inadimplemento seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes. E, é 

incontestável o prejuízo que a autora e sua família sofrerão com a 

ausência da energia, bem essencial em nossos dias, bem assim são 

funestos os efeitos de ter o nome negativado nos cadastros de proteção 

ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou renová-las. 

Ademais, ao que tudo indica, trata-se de consumo de energia recuperado, 

do qual o requerente nega ter sido comunicado, de modo não é cabível a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, pois segundo a 

jurisprudência majoritária os débitos antigos devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. Neste sentido, colaciono jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA 

ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA 

EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora 

considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia 

elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a 

admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias 

ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito 

pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de 

energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do 

serviço a título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. 

Recurso especial provido.” (Processo: REsp 1336889 RS 2012/0164134-3. 

Órgão Julgador : T2 - SEGUNDA TURMA. Relator: Ministra ELIANA 

CALMON. Publicação: DJe: 11/06/2013. Julgamento: 4 de Junho de 2013) 

(destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COBRANÇA REFERENTE À 

DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA – ACUSAÇÃO DE FRAUDE – 

CONSTATAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – DEFESA 

ADMINISTRATIVA APRESENTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO “A QUO” – INADMISSIBILIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS AFERIDOS DE MODO 

UNILATERAL – ATIVIDADE DA EMPRESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA 

ENERGIA ELÉTRICA - AGRAVO PROVIDO. A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente. “A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática 

abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar 

o corte por débitos arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente 

quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se 

observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o 

débito.” (Reex. Nec. 105316/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

22/05/2015)”(AI 104100/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016) (negritei) Assim, no 

caso de débito pretérito, que se encontra em discussão judicial, é ilegítimo 

o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não faturado. Também, são funestos os efeitos de ter o nome negativado 

nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que isso impede até 

mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar contas 

bancárias ou renová-las. E viver sem crédito no mundo atual, ou ter este 

abalado, é algo quase impossível. Por outro lado, não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não 

reconhece a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do 

contrato. Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a 

mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os 

requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC, para 

determinar que a empresa ré se abstenha de efetuar o corte na energia 

elétrica da UC n. 6/357637-8, bem como retire o nome do autor dos órgãos 

de proteção ao crédito em decorrência do débito em discussão, até a 

solução do presente litigio, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 

reais) até o limite do valor da causa. Cite-se/ intime-se a ré, com 
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antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 22 de maio de 2018, às 15horas, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, 

defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que evidenciada a 

relação consumerista e a hipossuficiência do autor em relação à ré. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 9 de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007792-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO TENUTA NETO (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000595-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICK ASLEI DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000595-37.2016.8.11.0002 

AUTOR: RICK ASLEI DA SILVA CAMPOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Rick Aslei Silva 

Campos propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, 

alegando que em 08/02/2016 foi vítima de acidente com veículo 

ocasionando várias escoriações pelo corpo e resultou fratura no punho 

direito. Aduz que o acidente de trânsito resultou em sua invalidez 

permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

em razão da sua incapacidade permanente. A inicial foi instruída com os 

documentos de Id. 1604198 a 1604218. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 4590594), sendo que em seguida a requerida apresentou 

contestação acompanhada de documentos (Id. 4564935), alegando 

preliminarmente a necessidade de inclusão de Seguradora Líder no polo 

passivo e ausência de laudo do IML. No mérito alega a inadimplência do 

seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo à época do sinistro. 

Ainda, afirmou a necessidade de realização de prova pericial para 

comprovar o eventual grau de lesão do autor. Por fim, ressaltou que em 

caso de uma eventual indenização o valor deverá ser calculado 

observando o grau da lesão, bem como aduziu que os juros de mora 

deverão incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir do 

ajuizamento da ação e honorários advocatícios em até 15% sobre o valor 

da condenação. Em seguida a parte autora impugnou a contestação (Id. 

4673186). As partes manifestaram acerca da produção de provas (Ids. 

5015556 e 5488661). Na decisão de Id. 6778497 foi determinada a juntada 

da avaliação médica realizada no autor no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos desta Comarca. Após, aportou aos autos avaliação médica (Id. 

6842382), sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos Ids. 

7279434 e 7870857. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta Rick Aslei Silva Campos em 

desfavor de de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Da necessidade de alteração do polo passivo Aduz o requerido a 

necessidade de inclusão da seguradora Líder no polo passivo da 

demanda, porém como se observa da inicial a ação é dirigida em desfavor 

da própria Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Assim, sem maiores delongas afasto a presente preliminar. Da ausência 

de laudo do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre 

esclarecer que se trata de documento desnecessário para propositura da 

ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é 

propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo 

do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 

passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito também a preliminar em análise. Do 

mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 

6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, afirma não ter 

restado comprovado a alegada invalidez descrita na inicial e o pagamento 

do prêmio do Seguro Obrigatório, razão pela qual o pedido inicial deve ser 

julgando improcedente. Pois bem. No que diz respeito à alegação da 

requerida de que o proprietário do veículo não havia realizado pagamento 

do prêmio do seguro DPVAT e por esta razão entende como legítima a 

recusa ao pagamento da verba indenizatória, ressalto que a inadimplência 

do prêmio do seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo 

envolvido no sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização a teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do STJ. Nesse 

sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO 
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PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ 

– VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES 

DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – 

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos 

da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização.” Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do 

CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe.É 

prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados 

pelas partes, para fins de prequestionamento.” (TJ-MT - Ap 102706/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu punho direito, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

Pericial juntada no Id. 6842382, bem como restou comprovado também o 

acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, 

diante desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre 

o trauma sofrido pelo autor relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em seu punho direito. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 

em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que o requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu punho direito em 50%, a lei estabelece o pagamento de 

até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 50% 

de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada 

em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta Rick Aslei da Silva Campos 

propôs contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de invalidez 

permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 08/02/2016 (Id. 1604207), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação (STJ, Súmula 426), ocorrido em 12/09/2016 (Id. 3003793). Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002795-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE FABRICIA DE OLIVEIRA (RÉU)

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ (RÉU)

JULIANE FABRICIA DE OLIVEIRA 02712496175 (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo (retro), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006581-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TAUANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007198-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER INOCENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002036-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Josiane Aparecida de Souza (RÉU)

JULIO MARIO GONCALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O (ADVOGADO)

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000418-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDIR SOARES MASSAFRA (AUTOR)

MARLENE CASTAGNA MASSAFRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEMES DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GYAN CARLO DE ARRUDA OAB - MT10027/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004074-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID WILLIAN MARQUES DOS PASSOS (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000222-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELA FLORES (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 323910 Nr: 20309-05.2013.811.0002

 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: DANILO DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 Autos Cód. n.º 323910

Vistos etc.

Em atenção a petição de fl. 414 e considerando que já transcorreu prazo 

razoável para possível composição entre as partes, determino venha a 

parte requerida, no prazo impreterível de 10 dias, manifestar sobre os 

documentos de fls. 378/412.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 67339 Nr: 3233-80.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO ED. CENTRO EMPRES.VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGETEL COM. SERV. DE TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7.370/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS B. P. 

ESPOSITO - OAB:4531/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos arts. 1205 e 1.265 da CNGC, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05(cinco) dias, manifestar-se a respeito do resultado negativo do leilão 

realizado, consoante informado pela Central de Leilões (retro). Julio 

Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333771 Nr: 2330-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER AURELIO OLIVEIRA DA CRUZ, 

MARILEIDE DO ESPIRITO SANTO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI 

- OAB:7615

 “Vistos etc. Saem as partes intimadas a apresentarem os memoriais finais 

escritos no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias (art. 364, § 2º, 

CPC/2015), a se iniciar pela parte autora, com a juntada simultânea no 

trigésimo dia do prazo. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Cumpra-se”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426554 Nr: 25408-82.2015.811.0002

 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: TCGB, SAMUEL PEREIRA BAIOCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- 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, 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.: 443665 Nr: 8637-92.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 27/03/2018, às 08h30, no 

Edifício Saúde, localizado na Avenida Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, 

Bairro Bosque da Saúde em Cuiabá - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448828 Nr: 11319-20.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELTON ALMEIDA BORTOLOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 27/03/2018, a partir das 

08h30, no Edifício Saúde, localizado na Avenida Bosque da Saúde, n. 888, 

sala 33 no Bairro Bosque da Saúde em Cuiabá - MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 296980 Nr: 17366-49.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZILINA AQUINO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AB MANZEPPI - 

OAB:OAB-MT 9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a) MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC. 

Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442252 Nr: 7906-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON KAHIC PEREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 06/03/2018, a partir das 

13h30, no Centro Médico CPA, localizado na Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07 - CPA I (Fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442938 Nr: 8312-20.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAN RAFAEL DOS SANTOS MACHADO

 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:8.184-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, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 489499 Nr: 7760-21.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA FÉ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VICENTE ARRUDA - ME, 

ALEXANDRE VICENTE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451842 Nr: 12670-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUINTAL RESTAURANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 295814 Nr: 16069-07.2012.811.0002

 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: FERNANDO MARCOS MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO UEMURA, BENEDITO CARLOS 

DE BRITO UEMURA, LEO MARTINS HASKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER DE 

ABREU LIMA - OAB:6177, daniel muller de abreu e lima - OAB:, 

daniel muller de abreu lima - OAB:, sergio henrique de barros 

maciel el hage - OAB:
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 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento de 

sentença referente aos honorários de sucumbência e despesas 

processuais (fls. 648/651).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado no acórdão de fls. 415/421, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 522545 Nr: 25822-12.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINA VERDE RECICLAGENS DE METAIS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8840-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 286091 Nr: 5240-64.2012.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSMAR MARTINS, FABIO LEMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRATUR AGÊNCIA DE TURISMO SERRA 

LTDA, ALTAMIR JOSE PADILHA, ELIANE APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:MT/11652, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:OAB 6.848-B MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - OAB:14667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Leão Soares - 

OAB:7304-a, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249 MT, PEDRO VICENTE 

LEON - OAB:2249/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 12378 Nr: 149-91.1992.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE SANTANA, ELIANE MEDEIROS SANTANA, 

ANTONIO SOUZA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENÍZIO ZANIN, MARIA DO CARMO ZANIN, 

DEVALCIR ZANIN, JOSE ROSA DA SILVA, SUELENE INFANTINO, 

HENRIQUE OLÍMPIO MONTEIRO, ELZA MARIA DE FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE 

BAZÍLIO ZANIN, ESPÓLIO DE PATROCINIA CASTILHO ZANIN, DEVANIR 

ZANIN, JÚLIO CÉSAR FRANCHINI, GILMAR ANTONIO DALPRÁ, LEIDIMAR 

SOUZA DOS SANTOS ZANIN, DALVA MARIA ARRAES ZANIN, DEONIR 

ZANIN DALPRA, DELENIR APARECIDA ZANIN FRANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - 

OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZENIR DUCATI - 

OAB:2365-A/MT, HÉLIO PASSADORE - OAB:3008-A/MT, LUIZ 

AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - OAB:2.090/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 289317 Nr: 8859-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON 

SEÇÃO I/REP. JOSE CARLOS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE REBELLO DOS SANTOS 

- OAB:14967/MT, MARCEL ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 6.454, MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - OAB:21.403 

oab/mt

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls. 151/152.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001324-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALFREDO DE ARAUJO COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000673-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000673-60.2018.8.11.0002 Vistos, em 

correição. Considerando que a presente ação foi proposta em desfavor 

de Autarquia Federal, este Juízo é incompetente para processar e julgar a 

lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda Pública. Diante de tal 

circunstância, considerando a competência absoluta da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA NUNES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000705-65.2018.8.11.0002 Vistos, em 

correição. Considerando que a presente ação foi proposta em desfavor 

de Autarquia Federal, este Juízo é incompetente para processar e julgar a 

lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda Pública. Diante de tal 

circunstância, considerando a competência absoluta da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 517879 Nr: 23287-13.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE DE SOUZA BRANDÃO, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:MT 9.235, LINEIDE 

VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Gislaine de Souza Brandão, por dependência 

aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 518701 Nr: 23744-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECISA PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDER LIMA DE FRANÇA, SG COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436/RJ, PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - OAB:159.485/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a INTIMAÇÃO da parte autora, através de advogado constituído 

para apresentar as diligências para cumprimentos do ato deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 517879 Nr: 23287-13.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE DE SOUZA BRANDÃO, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:MT 9.235, LINEIDE 

VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 PROMOVO INTIMAÇÃO DAS PARTES - ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS 

-, NO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS, DO R. DESPACHI DE P. 9, A 

SEGUIR TRANSCRITO INTEGRALMENTE. A SABER: "Vistos, em correição. 

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Gislaine de Souza Brandão, por dependência 

aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05. Assim, intime-se a devedora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos. Por 

fim, concedo os benefícios da justiça gratuita. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498603 Nr: 13010-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO RODOLFO PEREIRA SIQUEIRA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503504 Nr: 15604-22.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANIL PEDRO CRUZ, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503505 Nr: 15605-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDIR APARECIDA DA SILVA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516729 Nr: 22657-54.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO BRUNO DOS SANTOS, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 501109 Nr: 14324-16.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLENE JOSE DE SOUZA, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 501108 Nr: 14323-31.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAIL LUCIALDO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO, Bruno 

Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498605 Nr: 13012-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARLI NOGUEIRA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516723 Nr: 22652-32.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON CUNHA SENA JUNIOR, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do 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 
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parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 522157 Nr: 25536-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOLDO FERREIRA DOS SANTOS, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - 

OAB:11161/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497078 Nr: 12222-21.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO DE SOUZA ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - 

OAB:OAB/MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516731 Nr: 22659-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS FARIAS LARA MONTENEGRO, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 510123 Nr: 19108-36.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FRANCILENE GONÇALVES PEIXOTO, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 501104 Nr: 14319-91.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIENE SILVA ARRUDA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516734 Nr: 22662-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CHESSMAN DOS SANTOS, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504647 Nr: 16222-64.2017.811.0002
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE CAMPOS, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 510126 Nr: 19111-88.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCYLEY FURTADO DE CALDAS MOREIRA, Bruno 

Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566, MARCELLE 

DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:MT 9913, RAYRA DA SILVA 

ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504641 Nr: 16216-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO TEIXEIRA, Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497082 Nr: 12226-58.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR CHAVES AGUIAR JUNIOR, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - OAB:OAB/MT 

8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 501103 Nr: 14318-09.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA DA SILVA CAMPOS, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONCALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 501112 Nr: 14327-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA SILVA FERREIRA, Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516724 Nr: 22653-17.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN CRISTINY AMORIM DA SILVA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516722 Nr: 22651-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANA BERTONI DA COSTA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 430485 Nr: 1130-80.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em face da petição de fl. 29, em que o autor requer a extinção do feito, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil) e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do supracitado Estatuto.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência do contraditório.

 Custas, pela parte autora diante de sua desistência, conforme prevê o 

artigo 90 do CPC.

Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, 3º, 

do CPC, uma vez que defiro o benefício da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426870 Nr: 25570-77.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CESAR SILVANO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em face da petição de fl. 27, em que o autor requer a extinção do feito, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil) e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do supracitado Estatuto.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência do contraditório.

 Custas, pela parte autora diante de sua desistência, conforme prevê o 

artigo 90 do CPC.

Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, 3º, 

do CPC, uma vez que defiro o benefício da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 513104 Nr: 20612-77.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS CARMOS BOTELHO COSTA, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, CARLITO FERNANDES NETO - OAB:18503-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Certifico que o advogado da parte Autora não estava cadastrado no 

Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data. Razão pelo qual 

encaminho novamente a "Decisão->Determinação", de 01/02/2018, para 

publicação: "Vistos, em correição. Compulsando os autos, verifico que o 

douto patrono deixou de juntar aos autos a cópia dos documentos 

pessoais da parte autora, de acordo com o artigo 319 do Código de 

Processo Civil. Sendo assim, intime-se o habilitante para emendar à inicial, 

no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. Intimem-se 

e cumpra-se. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA, Juíza de Direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438232 Nr: 5841-31.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER CARLOS DOS SANTOS FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - LUIZ GUSTAVO 

RABONI PALMA, inscrito no CRM/MT sob o nº 6760, indicou a data e local 

da perícia médica para o dia 16/MARÇO/2018, por ordem de chegada a 

partir das 09:00 horas, no INSTITUTO DO CORAÇÃO E PULMÃO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT - ICP, na Rua Clóvis Hugney, nº 282, Jardim 

Aeroporto (Centro), Várzea Grande - MT. Ref. Atrás do Colégio Adalgisa 

de Barros, fones: (65) 9 8152-0120 / 3026-7576. O Periciado deverá levar 

todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA 

SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos médicos, histórico clínico) 

que porventura possam ser úteis na confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398589 Nr: 10574-74.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DE SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - GEORGE 

SALVADOR BRITO ALVES LIMA indicou a data e local da perícia médica 

para o dia 07/MARÇO/2018 às 10:00 horas na CLÍNICA DE REABILITAÇÃO 

E MEDICINA FÍSICA (CLIRMEF), na Rua Major Gama, nº 1174, Centro Sul, 

Cuiabá - MT, fones: 3623-2438 / 3052-6018 - Secretária: ALAISSA 

(devendo o agendamento ser confirmado por telefone). O Periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA 

SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos médicos, histórico clínico) 

que porventura possam ser úteis na confecção do laudo pericial.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000918-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO DE FARIA FERRO OAB - GO0029226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Determino a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para promover o recolhimento das custas iniciais do 

procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do NCPC. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação da parte, certifique-se e voltem-me os autos conclusos 

para análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela ou para 

determinar o cancelamento da distribuição, conforme o caso. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação 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)

 

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.

Intimação 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)

 

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, 

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.
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Intimação 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)

 

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.

Intimação 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)

 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006311-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 14:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006325-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NUNES PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 14:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005030-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GONCALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 15:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006381-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FLAVIA DE PINHO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 15:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 
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profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006260-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 16:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006472-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUECINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/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. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 16:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006696-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMINDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 17:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005636-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 17:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 
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arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003448-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA BENEDITA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 18:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006001-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELIA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/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. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 18:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006311-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 14:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005030-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GONCALVES DE MATOS (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, 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 15:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 
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arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006381-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FLAVIA DE PINHO 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, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 15:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006260-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS (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, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 16:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006472-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUECINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 16:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006696-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMINDA DE MORAES (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, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 17:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 
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NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005636-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA RODRIGUES DE ALMEIDA (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, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 17:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003448-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA BENEDITA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 18:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000805-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL RITA PEREIRA DE PAULA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V 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 

14h30min 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000871-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDE EMILIA DE ALMEIDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (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 

15h 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002823-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA GIUNTINI (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)

 

Mandado de Segurança Vistos. CARMEM LÚCIA GIUTINI, 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, exercendo o cargo de 

Professora, conforme termos do histórico funcional e demais documentos 

juntados aos autos. Esclareceu que, por preencher todos os requisitos 

necessários de progressão na carreira, em 9.1.2009 ingressou com 
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pedido administrativo para elevação do nível/classe A-5 para B-06, nos 

termos da Lei Complementar n. 3.797/2012, porém mesmo depois de 3 

(três) anos, a Administração Pública não se pronunciou a respeito. Disse 

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 infrutíferas. Sustentou que a inércia da autoridade coatora 

vem causando prejuízos de ordem profissional e financeira ao impetrante, 

ferindo, assim, o princípio da eficiência que deve nortear a Administração 

Pública. Finalizou pugnando pela concessão liminar do pleito, a fim de que 

a autoridade coatora fosse compelida a realizar sua progressão 

funcional/enquadramento da Classe A, Nível 5, para a Classe B, Nível 6, 

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 deve-se 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, 

sustentou o não preenchimento dos requisitos legais da promoção, 

esclarecendo que a servidora tomou posse em 3.5.2012, de modo que 

somente em 3.5.2018 terá direito à progressão funcional para a Classe C. 

Não juntou documentos. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

verificou a ausência de interesse público capaz de justificar sua 

intervenção no presente feito (Id. 10186925). 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 e não o recebimento 

dessas verbas, de modo que não há falar em natureza de cobrança que 

assegure a inadequação da 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 

professor da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de 

promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos 

vencimentos condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação 

do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares n. 

3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional do professor dar-se-á por 

promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 

19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova 

habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) 

anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá 

de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e 

aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de 

efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, 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 
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impetrante se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto 

no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção 

automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas 

vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de 

avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão 

funcional almejada. O impetrante está com razão, ante a verificação de 

que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 

1º, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe 

da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de 

avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de 

serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito 

da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de 

serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, 

ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm 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: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) 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: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada.Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necesária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- 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 salientar que a data do ingresso da servidora/impetrante no 

serviço público (1.3.2001) restou devidamente comprovada nos autos, por 

meio das fichas financeiras Id. 6145589, ficando aqui esclarecido que a 

alegação do impetrado de que o ingresso da servidora se deu em 2012 
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não encontra guarida nos autos, como se vê das referidas fichas em 

consonância com o narrado na inicial. Assim, tendo a servidora sido 

admitida em 1.3.2001, alcançando 3 anos em 1.3.2004, 3 anos em 

1.3.2007, 3 anos em 1.3.2010, 3 anos em 1.3.2013 e, por fim, 3 anos em 

1.3.2016, totalizando assim, 15 anos, o que recomenda o seu 

enquadramento no Nível 6, exatamente como pleiteado, nos termos do art. 

71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 3.797/2012. De igual modo, merece ser elevada para a 

Classe B, pois comprovou satisfatoriamente ter concluído o curso superior 

de “Licenciatura em Ciências Biológicas e Profissões da Saúde”, em 19 de 

dezembro de 1986 (Id. 6145579), preenchendo, assim o requisito previsto 

no art. 23, “b”, da Lei n. 3.797/2012. Com a comprovação do necessário 

tempo de serviço público e a capacitação exigida, 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 procedente o 

pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder 

a segurança a impetrante Carmem Lúcia Giutini, ordenando que o 

impetrado proceda à progressão funcional do servidor, promovendo-a 

para o Nível 6, Classe B, 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 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os juros de 

mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a 

vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, em 

razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a 

ela, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data 

fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido 

índice. Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos honorários 

advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, 

LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, 

e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 

da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 

14, § 1º, da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para o reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau 

de jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. 

Cumpra-se.
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Mandado de Segurança Vistos. VILMA DE SOUZA MARTINS VIEIRA, 

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 1.3.1992, 

exercendo o cargo de Professora I a IV, conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos. Esclareceu que, por 

preencher todos os requisitos necessários de progressão na carreira, em 

13.3.2014 ingressou com pedido administrativo para elevação do 

nível/classe C-9, nos termos da Lei Complementar n. 3.797/2012, porém 

mesmo depois de 3 (três) anos, a Administração Pública não se 

pronunciou a respeito. Disse 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 infrutíferas. Sustentou que a 

inércia da autoridade coatora vem causando prejuízos de ordem 

profissional e financeira ao impetrante, ferindo, assim, o princípio da 

eficiência que deve nortear a Administração Pública. Finalizou pugnando 

pela concessão liminar do pleito, a fim de que a autoridade coatora fosse 

compelida a realizar sua progressão funcional/enquadramento nível/classe 

C-9, 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 deve-se 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, nada falando 

acerca do mérito. Não juntou documentos. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público verificou a ausência de interesse público capaz de 

justificar sua intervenção no presente feito (Id. 10325226). 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 e não o recebimento 

dessas verbas, de modo que não há falar em natureza de cobrança que 

assegure a inadequação da 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 

professor da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de 

promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos 

vencimentos condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação 

do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional do professor dar-se-á por 

promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 

19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova 

habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) 

anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá 

de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e 

aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de 

efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 
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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 professor, 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. O impetrante está com razão, ante a verificação de 

que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 

1º, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe 

da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de 

avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de 

serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito 

da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de 

serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, 

ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm 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: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 
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Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) 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: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- 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 salientar que a data do ingresso da servidora/impetrante no 

serviço público (1.3.1992) restou devidamente comprovada nos autos, por 

meio das fichas financeiras Id. 7370583. Assim, tendo a servidora sido 

admitida em 1.3.1992, alcançando 3 anos de serviço em 1.3.1995, 3 anos 

em 1.3.1998, 3 anos em 1.3.2001, 3 anos em 1.3.2004, 3 anos em 

1.3.2007, 3 anos em 1.3.2010, 3 anos em 1.3.2013 e, por fim, 3 anos em 

1.3.2016, faz ela jus ao enquadramento no Nível 9, exatamente como 

pleiteado, nos termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. Todavia, não há se falar 

em sua elevação para a Classe C, pois apesar de ter demonstrado que já 

possui tempo suficiente à promoção almejada, a impetrante não 

comprovou possuir habilitação específica em grau superior em nível de 

graduação, com especialização, conforme prevê a alínea “a”, do art. 23, 

da Lei 4.007/2014. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder 

a segurança a impetrante Vilma de Souza Martins Vieira, ordenando que o 

impetrado proceda à progressão funcional da servidora, promovendo-a 

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 

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 as partes nas custas e nos honorários 

advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, 

LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, 

e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 

da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 

14, § 1º, da referida lei, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça para o reexame necessário da sentença, em nome da regra do 

duplo grau de jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso 

voluntário. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004263-79.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Mandado de Segurança Vistos. MÁRCIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, 

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 1.2.1998, 

exercendo o cargo de Professora I a IV, conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos. Esclareceu que, por 

preencher todos os requisitos necessários de progressão na carreira, em 

6.2.2013 ingressou com pedido administrativo para elevação do 

nível/classe C-9, nos termos da Lei Complementar n. 3.797/2012, porém 

mesmo depois de 3 (três) anos, a Administração Pública não se 

pronunciou a respeito. Disse 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 infrutíferas. Sustentou que a 

inércia da autoridade coatora vem causando prejuízos de ordem 

profissional e financeira ao impetrante, ferindo, assim, o princípio da 

eficiência que deve nortear a Administração Pública. Finalizou pugnando 

pela concessão liminar do pleito, a fim de que a autoridade coatora fosse 

compelida a realizar sua progressão funcional/enquadramento nível/classe 

A-7, 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 deve-se comprovar, de imediato, o direito líquido e 
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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, nada falando 

acerca do mérito. Não juntou documentos. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público verificou a ausência de interesse público capaz de 

justificar sua intervenção no presente feito (Id. 10327076). 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 e não o recebimento 

dessas verbas, de modo que não há falar em natureza de cobrança que 

assegure a inadequação da 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 

professor da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de 

promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos 

vencimentos condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação 

do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional do professor dar-se-á por 

promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 

19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova 

habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) 

anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá 

de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e 

aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de 

efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, 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. 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 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. Os tribunais vêm 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: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) 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: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- 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 salientar que a data do ingresso da servidora/impetrante no 

serviço público (2.2.1998) restou devidamente comprovada nos autos, por 

meio das fichas financeiras Id. 8044704. Assim, tendo a servidora sido 

admitida em 2.2.1998, alcançando 3 anos de serviço em 2.2.2001, 3 anos 

em 2.2.2004, 3 anos em 2.2.2007, 3 anos em 2.2.2010, 3 anos em 

2.2.2013 e, por fim, 3 anos em 2.2.2016, faz ela jus ao enquadramento no 

Nível 7, exatamente como pleiteado, nos termos do art. 71 e Anexo I, 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 

Marcia Maria de Souza Oliveira, ordenando que o impetrado proceda à 

progressão funcional da servidora, promovendo-a para o Nível 7, 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 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 
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incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice. Deixo de condenar a 

impetrante nas custas e nos honorários advocatícios em razão da 

natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ. 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, remetam-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: 1005488-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELI REZENDE FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. GRASIELI REZENDE FERNANDES, 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 23.4.2012, exercendo o cargo de Professora, conforme 

termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. 

Esclareceu que, por preencher todos os requisitos necessários de 

progressão na carreira, em 25.10.2013 ingressou com pedido 

administrativo para elevação para o Nível 2, Classe B, nos termos da Lei 

Complementar n. 3.797/2012, porém mesmo depois de 3 (três) anos, a 

Administração Pública não se pronunciou a respeito. Disse que a 

autoridade coatora efetuou diversos acordos mediados e presididos pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se comprometendo em 

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 infrutíferas. Sustentou que a inércia da autoridade coatora 

vem causando prejuízos de ordem profissional e financeira ao impetrante, 

ferindo, assim, o princípio da eficiência que deve nortear a Administração 

Pública. Finalizou pugnando pela concessão liminar do pleito, a fim de que 

a autoridade coatora fosse compelida a realizar sua progressão 

funcional/enquadramento para a Classe B, Nível 2, 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 deve-se 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, nada aferindo 

quanto ao mérito. Não juntou documentos. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público verificou a ausência de interesse público capaz de 

justificar sua intervenção no presente feito (Id. 10376734). 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 e não o recebimento 

dessas verbas, de modo que não há falar em natureza de cobrança que 

assegure a inadequação da 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 

professor da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de 

promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos 

vencimentos condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação 

do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional do professor dar-se-á por 

promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 

19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova 

habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) 

anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá 

de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e 

aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de 

efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 
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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 professor, 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. O impetrante está com razão, ante a verificação de 

que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 

1º, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe 

da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de 

avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de 

serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito 

da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de 

serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, 

ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm 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: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) 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: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 
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MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- 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 salientar que a data do ingresso da servidora/impetrante no 

serviço público (23.4.2012) restou devidamente comprovada nos autos, 

por meio das fichas financeiras Id. 9103102. Assim, tendo a servidora sido 

admitida em 23.4.2012, alcançando 3 anos em 23.4.2015, faz ela jus ao 

enquadramento no Nível 2, exatamente como pleiteado, nos termos do art. 

71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 3.797/2012. Todavia, não há se falar em sua elevação 

para a Classe B, tendo em vista não haver comprovação de que tenha 

concluído curso de graduação superior, como exige a alínea “b”, do art. 

23, da Lei 4.007/2014. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder 

em parte a segurança á impetrante Grasieli Rezende Fernandes, 

ordenando que o impetrado proceda à progressão funcional da servidora, 

promovendo-a para o Nível II, 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 

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 as partes nas custas e nos honorários 

advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, 

LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, 

e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 

da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 

14, § 1º, da referida lei, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça para o reexame necessário da sentença, em nome da regra do 

duplo grau de jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso 

voluntário. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004473-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BENEDITA EVANGELISTA OLIVEIRA (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. LEIDIANE BENEDITA EVANGELISTA OLIVEIRA, 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 7.5.2012, exercendo o cargo de 

Professora - Infantil, conforme termos do histórico funcional e demais 

documentos juntados aos autos. Esclareceu que, por preencher todos os 

requisitos necessários de progressão na carreira, em 29.6.2012 

ingressou com pedido administrativo para elevação do nível/classe para 

B-2, nos termos da Lei Complementar n. 3.797/2012, porém mesmo depois 

de 3 (três) anos, a Administração Pública não se pronunciou a respeito. 

Disse 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 infrutíferas. Sustentou que a 

inércia da autoridade coatora vem causando prejuízos de ordem 

profissional e financeira ao impetrante, ferindo, assim, o princípio da 

eficiência que deve nortear a Administração Pública. Finalizou pugnando 

pela concessão liminar do pleito, a fim de que a autoridade coatora fosse 

compelida a realizar sua progressão funcional/enquadramento para a 

Classe B, Nível 2, sob pena de desobediência, ou, alternativamente, fosse 

determinada a imediata análise do requerimento administrativo. Juntou 

documentos. O pedido liminar foi parcialmente deferido, para determinar 

que a autoridade coatora analisasse o pedido administrativo da impetrante 

(Id. 8194995). Notificado, o ente público municipal informou, inicialmente, o 

cumprimento parcial da decisão liminar, juntando parecer favorável ao 

enquadramento, alegando, em preliminar, 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 deve-se 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 que somente em 7.5.2015 a servidora 

adquiriu direito à progressão, de modo que na ocasião do protocolo do 

requerimento administrativo ela ainda não ostentava esse direito, devendo, 

portanto, ser denegada a segurança. Não juntou documentos. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público verificou a ausência de interesse público 

capaz de justificar sua intervenção no presente feito (Id. 10339809). 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 dire i to  à 

promoção/enquadramento incidam sobre as férias, terço constitucional e 

décimo terceiro salário e não o recebimento dessas verbas, de modo que 

não há falar em natureza de cobrança que assegure a inadequação da 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 professor da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício 

de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 

4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei 

Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o 

seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 
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progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional do professor dar-se-á por 

promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 

19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova 

habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) 

anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá 

de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e 

aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de 

efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, 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. O impetrante está com razão, ante a verificação de 

que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 

1º, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe 

da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de 

avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de 

serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito 

da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de 

serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, 

ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 
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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. Os tribunais vêm 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: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) 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: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- 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 salientar que a data do ingresso da servidora/impetrante no 

serviço público (23.4.2012) restou devidamente comprovada nos autos, 

por meio do termo de posse Id. 8350690. Assim, tendo a servidora sido 

admitida em 23.4.2012, alcançando 3 anos de serviço em 23.4.2015, faz 

ela jus ao enquadramento no Nível 2, exatamente como pleiteado, nos 

termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da 

Lei Complementar n. 3.797/2012. De igual modo, merece ser elevada para 

a Classe B, pois além de contar com o interstício de 3 (três) anos na 

classe anterior (art. 19, Lei n. 3.797/2012), possui curso de 

pós-graduação em “Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental” na área de conhecimento em Educação, com carga horária 

de 460h/a, pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin, segundo atesta o 

certificado Id. 8123285 (art. 23, “c”, da Lei 4.007/2014). Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, 

a fim de conceder a segurança a impetrante Leidiane Benedita Evangelista 

Oliveira, ordenando que o impetrado proceda à progressão funcional da 

servidora, promovendo-a para a Classe B, 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 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, remetam-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.: 280884 Nr: 24813-25.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MIRIAN MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905, THÉO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREIRA DA 

COSTA - OAB:14.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de “execução de sentença” promovido por Vanildo Fernandes de 

Souza, na qual se pretende o recebimento da quantia de R$ 30.085,50 
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(trinta mil, oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) referente às 

parcelas pretéritas dos benefícios previdenciários concedidos na 

sentença e o valor de R$ 2.966,72 (dois mil, novecentos e sessenta e seis 

reais e setenta e dois centavos) dos honorários advocatícios.

 Em impugnação, o executado sustenta excesso de execução, afirmando 

ser devido apenas o valor de R$ 26.160,41 (vinte e seis mil, cento e 

sessenta reais e quarenta e um centavos).

 Pede, assim, o reconhecimento do excesso, bem como a aplicação da 

norma contida no art. 535, IV, do CPC, bem como a condenação do 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

 Junta planilha de cálculo (fl. 151).

A fl. 157 o exequente concorda com os termos da impugnação.

 É o relatório.

Decido.

Concordando o exequente com o cálculo apresentado pelo executado, 

reconhecendo, assim, o excesso apontado na impugnação à execução, 

desnecessário se torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se 

o acolhimento do pedido.

Por consequência, homologo para que surta os jurídicos e legais efeitos, o 

cálculo de fl. 151, determinando seja expedida a correspondente ordem 

requisitória.

 Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 7º, do CPC.

 Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba 

honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a condição 

de beneficiário (art. 98, § 3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 258412 Nr: 16445-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reduzo a multa aplicada para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Considerando que o exequente decaiu de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do proveito econômico obtido, considerando a natureza e 

importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, devendo a 

verba ser suportada em igual proporção entre ambas. Em virtude da 

gratuidade da justiça, suspendo a cobrança em relação ao exequente pelo 

prazo de 5 anos ou até quando cessada a condição de beneficiária (art. 

98, §3º, do CPC).Decorrido o prazo para eventual recurso, à parte 

exequente para atualização do valor, vindo-me, após, conclusos os autos 

para homologação do cálculo, depois de ouvida a parte contrária. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 269524 Nr: 9691-69.2011.811.0002

 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: ISMAEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, NESTLE BRASIL LTDA, INDUSTRIA ANDRADE LATORRE S/A, 

INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA, CERÂMICA STEFANI S/A, 

COMERCIAL PLABRINQ LTDA., COPRALON COMERCIAL DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LONDRINA LTDA., SADIA S/A, INSTITUTO DE METROLOGIA 

E QUALIDADE DE MATO GROSSO - IMEQ/MT, FELIPE FLORENCIO 

CANDIDO, ALDENOR RODRIGUES VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIA ARAUJO SILVA - OAB:OAB 

-MT 10376-B, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - 

OAB:14.542-A/MT, ARIOVALDO JOSE ZNOTELLO - OAB:79428 SP, 

EDVLADO PFAIFER - OAB:148356 SP, flavio lucio - OAB:, GENTIL 

BUSSIKI - OAB:1194/MT, JEAN W WAHLBRINK - OAB:5658, JOSE 

ARLINDO DO CARMO - OAB:3722, JULIO CESAR GOULART LANES - 

OAB:MT 13329-A, KATIA CRISTINA T. DA COSTA DINIZ - 

OAB:4481/MT, LAERTE SILVÉRIO - OAB:97410, LUCIANO SOUZA DE 

ARRUDA - OAB:9832/MT, MARCOS TULIO ARQUELHO - OAB:10321, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

VANUZA MARCON MATHUES SILVÉRIO - OAB:12.762 - MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora e as partes requeridas para 

comparecerem à perícia grafotécnica designada para o dia 27 de 

Fevereiro de 2018 (terça-feira) às 14:30h, no Balção da Secretaria da 

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, devendo 

fazer comparecer no ato eventual assistente técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 304042 Nr: 24992-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDILÚCIA DA SILVA, MARIA RITA DA SILVA 

RODRIGUES, ELOISE LUIZ TEIXEIRA DELGADO, ABSAIR JOSIANE DA 

SILVA E SILVA, KATIA MACHADO DA SILVA, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP 

SUBSEDE, MEIRE LUCY FORTES, VERÔNICA MARIA METELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Observa-se da informação de fl. 311, que o Sr. Perito diz não possuir 

dados específicos para confecção do cálculo. Todavia, cumpre assinalar 

que diferentemente do que foi concluído pelo profissional, a ordem contida 

a fl. 306 diz respeito unicamente à atualização dos valores já contidos nas 

planilhas de fls. 279-284, com a discriminação dos 10% sobre o total 

obtido para fins de fixação da verba honorária fixada na referida decisão, 

o que não exige dados além daqueles já contidos nos autos.

Desta feita, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para as 

providências acima, devendo ser obervados os índices fixados na 

sentença (INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 e IPCA a partir de 

então - juros de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança).

Juntado aos autos o cálculo, conclusos para homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 315243 Nr: 11539-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY CARLOS VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Decido.Pelo que se observa dos autos, o excesso de execução 

apontado pelo executado se refere às parcelas do benefício que, segundo 

alega, foram creditadas administrativamente ao beneficiário e só não 

foram pagas por “ausência de saque”.Nenhuma é a dúvida, como se vê, 

de que, de fato, algumas parcelas foram creditadas em favor do 

exequente junto à agência da Previdência Social de Várzea Grande, 

segundo atesta a “Relação de Crédito” de fl. 154. Todavia, diferentemente 

do sustentado pelo executado, a referida relação de crédito descreve 

apenas 5 parcelas do período compreendido entre 25.5.2015 e 1.9.2015 e 

não até 28.2.2017.Além disso, consta no aludido documento a informação 

de que o benefício foi cessado em 31.3.2016, o que leva a crer que, na 

realidade, nenhum valor foi efetivamente pago ao segurado, o que, aliás, 

vem descrito no “status” do benefício onde se lê “não pago”. Se outra 

fosse a situação, dispensável seria nova solicitação de pagamento, 

conforme vem orientando o próprio executado na peça impugnatória, 

cumprindo assinalar que cabe ao INSS proceder às notificações 

necessárias de seus segurados acerca da implantação do benefício, não 

podendo estes ser penalizados por fatos acerca dos quais não foram 

comunicados, já que não consta nos autos prova nesse sentido.Assim, 
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não restando comprovado o pagamento de quaisquer das parcelas 

exequendas, não há se falar em excesso de execução que implique o 

acolhimento da impugnação. Por consequência, homologo, para surta os 

jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 146-147, determinando seja 

expedida a correspondente ordem requisitória. Condeno o executado ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

do proveito econômico obtido (R$ 18.062,17), nos termos do art. 85, §§ 1º, 

2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da causa e o pouco 

tempo exigido para o serviço do profissional, devendo esse valor ser 

acrescido ao valor do débito principal, nos termos do § 13º, do referido 

artigo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 381820 Nr: 28126-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 

DETRAN, RENATO HELMAR G. DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. 28126-86.2014.811.0002 (código n. 381820)“Cumprimento de 

Sentença”Vistos. Cuida-se de “execução de sentença” promovida por 

José Luiz da Silva, na qual se pretende o recebimento da quantia de R$ 

3.980,11 (três mil, novecentos e oitenta reais e onze centavos) referente 

à verba honorária fixada na sentença. Em impugnação, o executado 

sustenta excesso de execução, alegando que o cálculo foi elaborado com 

base no valor total da ação e não em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, como foi fixado na sentença. Aponta como devido o 

valor de R$ 483,51 (quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um 

centavos), pugnando pelo acolhimento da impugnação.É o 

relatório.Decido.Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que o executado 

está com a razão em suas argumentações, tendo em vista que a sentença 

fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado 

da causa que, por sua vez, foi atribuída na inicial em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) (fl. 20), tendo o exequente formalizado a cobrança sobre o 

montante total desse valor, segundo se infere da planilha de fl. 246. Vê-se 

da referida planilha, que o exequente aponta como devida a quantia de R$ 

3.980,11 (três mil, novecentos e oitenta reais e onze centavos), totalmente 

destoante do percentual fixado no decisum, resultando flagrante excesso 

na cobrança. Desta feita, restando configurado o excesso de execução 

apontado, acolho a impugnação apresentada pelo executado e, por 

consequência, homologo, para surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo 

de fl. 257, determinando seja expedida a correspondente ordem 

requisitória. Condeno o exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta 

a natureza da causa e o pouco tempo exigido para o serviço do 

profissional.Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da 

verba honorária pelo prazo de 5 anos ou até quando cessada a condição 

da autora de beneficiária (art. 98, § 3º, do CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 82462 Nr: 4727-43.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA FIRMINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. REYNALDO ACCIOLY JUNIOR 

- OAB:, DR. REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JR. - 

OAB:7581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 (...) . É o relatório.Decido.Concordando a exequente com o cálculo 

apresentado pelo executado referente às parcelas em atraso, inclusive 

com o valor dos honorários, pugnando apenas pela atualização deste e, 

portanto, reconhecendo o excesso apontado na impugnação à execução, 

desnecessário se torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se 

o acolhimento do pedido.Cabe pontuar, quanto à verba honorária, que o 

cálculo apresentado pela exequente não condiz com a sentença, tendo em 

vista que foram aplicados juros de 1% (um por cento) ao mês, quando o 

correto seria 0,5% (meio por cento), de modo que não merece ser 

acolhido. Assim, não se visualizando irregularidade nos cálculos 

apresentados pelo INSS a fls. 233-236, homologo-os para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, determinando sejam expedidas as 

correspondentes ordens requisitórias. Condeno a exequente ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 

85, §§ 2º e 7º, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a 

cobrança da verba honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando 

cessada a condição de beneficiária (art. 98, § 3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 242695 Nr: 3909-18.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH BUENO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, acolho parcialmente os pedidos formulados na 

impugnação, a fim de determinar a intimação da exequente para juntar aos 

autos nova planilha atualizada do débito, retificando o cálculo no que se 

refere ao termo inicial dos juros (data da citação – 17.8.2010), bem como a 

incidência da verba honorária, que deverá limitar-se à data da prolação da 

sentença (11.9.2012), no prazo de 10 (dez) dias.Considerando que o 

embargante decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o 

disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo 

assim, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo a verba ser 

suportada em igual proporção entre as partes. Os honorários devidos à 

parte autora deverão ser acrescidos no valor do débito principal (§ 13º). 

Em virtude da natureza alimentar da verba honorária e por pertencer ao 

advogado, não há se falar em compensação, nos termos do § 14º, do art. 

85, do CPC. Suspendo a cobrança em relação à parte exequente pelo 

prazo de 5 (cinco) anos ou até que perca a condição de beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Juntada aos autos a 

nova planilha, à contadoria para aferição, em 5 (cinco) dias, devendo ser 

observados os índices estabelecidos no acórdão (fl. 250), bem como os 

termos estabelecidos na presente decisão, vindo-me, após, conclusos 

para homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 271250 Nr: 13404-52.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE SOUZA FILHO, ELECILDES FORTES 

E SILVA, JOSE DO CARMO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Quanto ao segundo ponto sustentado pelo executado, claramente se 

vê que os exequentes novamente incorreram em excesso, na medida em 

que incluíram em seus cálculos valores que já haviam sido pagos pela 

municipalidade nas vias ordinárias, segundo atestam as fichas financeiras 

carreadas aos autos, as quais registram pagamentos de férias e do 

respectivo terço em 2006 aos servidores Elecildes Fortes e Silva e José 

do Carmo Filho e em 2005, 2006 e 2010 ao servidor Antônio José de 

Souza Filho (fls. 257-274), tendo o exequente se equivocado tão-somente 

em relação aos anos e aos servidores que receberam os pagamentos. 

Desse modo, acolho os pedidos formulados na impugnação, a fim de 

determinar a intimação dos exequentes para juntarem aos autos nova 

planilha atualizada do débito, retificando o cálculo nos moldes acima, 

utilizando os vencimentos dos servidores em cada período para o cálculo 

das férias e a remuneração para calcular o terço constitucional, bem como 

para excluir da cobrança os valores já pagos aos servidores, conforme 

fichas financeiras contidas nos autos. Condeno os exequentes ao 
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pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC, levando-se em conta a natureza da causa e o pouco tempo exigido 

para o serviço do profissional.Em virtude da gratuidade da justiça, 

suspendo a cobrança da verba honorária pelo prazo de 5 anos ou até 

quando cessada a condição dos autores de beneficiários (art. 98, § 3º, do 

CPC).Junta aos autos a planilha e conferida pela contadoria judicial, 

conclusos para homologação do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 284706 Nr: 3770-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). É o relatório.Decido.Concordando a exequente com o cálculo 

apresentado pelo executado referente às parcelas em atraso, pugnando 

apenas pela conferência e atualização pela Contadoria Judicial, 

reconhecendo, portanto, o excesso apontado na impugnação à execução 

nesse ponto, desnecessária se torna maior perquirição acerca do 

assunto.Quanto à verba honorária, verifica-se do acórdão de fl. 150, que 

a fixação se deu em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas 

até a prolação da sentença, no termos da Súmula 111, do STJ, 

independentemente se positivas ou negativas, com termo inicial do 

benefício correspondente à data da postulação administrativa, que se deu 

em 18.9.2009 (fl. 34). Nota-se, ainda, que o autor faleceu em 23.4.2012, 

sendo esta a data final do benefício, de modo que o período compreendido 

para o cálculo da verba honorária é de 18.9.2009 a 23.4.2012, o que foi 

perfeitamente observado pela parte exequente em seu cálculo, segundo 

se infere da planilha de fl. 167, não havendo que se falar em excesso 

nesse ponto.Desse modo, acolho parcialmente a impugnação, a fim de 

homologar o cálculo de fl. 189-v, para que surta os jurídicos e legais 

efeitos, determinando a expedição da correspondente ordem requisitória e 

determinar que a parte exequente junte aos autos o valor atualizado da 

verba honorária, observando o período acima descrito, tomando por base 

o cálculo de fl. 189. Apresentado o cálculo no prazo de 10 (dez) dias e 

conferido pela contadoria judicial, conclusos para homologação. Tendo o 

executado decaído de parte mínima do pedido, condeno a exequente ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 

85, §§ 2º e 7º, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a 

cobrança da verba honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando 

cessada a condição de beneficiária (art. 98, § 3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 301606 Nr: 22356-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, não restando configurado o apontado excesso de 

execução e levando-se em conta que a planilha exequenda é de 

novembro de 2016, determino seja a exequente intimada para, em 10 (dez) 

dias, trazer aos autos novo cálculo atualizado do débito, vindo-me, após, 

conclusos para sua homologação, depois de conferido pela contadoria 

judicial. Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos 

termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza 

da causa e o pouco tempo exigido para o serviço do profissional, devendo 

esse valor ser acrescido ao valor do débito principal, nos termos do § 13º, 

do referido artigo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 442326 Nr: 7971-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO & GUIMARÃES LTDA, NORIVAL MARIANO, 

MARLI GUIMARÃES MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171 M/S, HELDER GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:PROCURADORA

 (...) Desse modo, acolho parcialmente o pedido formulado na impugnação, 

a fim de determinar que o débito seja atualizado pelo IPCA-E e acrescido 

de juros conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.Considerando que o 

executado decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o 

disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo 

assim, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo a verba ser 

suportada em igual proporção entre as partes. Os honorários devidos à 

parte exequente deverão ser acrescidos no valor do débito principal (§ 

13º). Em virtude da natureza alimentar da verba honorária e por pertencer 

ao advogado, não há se falar em compensação, nos termos do § 14º, do 

art. 85, do CPC. Juntada aos autos a nova planilha, à contadoria para 

aferição, em 5 (cinco) dias, vindo-me, após, conclusos para homologação 

do cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 243340 Nr: 4506-84.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINA DE BARROS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 299896 Nr: 20530-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEANDRO MOREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370, SELMA SILVA BRAGA ADDOR - OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, em cumprimento ao despacho de fl. 180, 

intimando a parte autora, por meio de seu advogado, para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 245963 Nr: 6246-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACILA LUZIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 
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OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 254092 Nr: 12763-98.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da execução

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 236141 Nr: 16043-14.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA MARIA SILVA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 340373 Nr: 8236-64.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUGÊNIA DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da execução

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 331600 Nr: 329-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MFSDAD, GUSTAVO PHELIPE DALPIAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA CORREA DA 

COSTA - OAB:11509/O, GLEICY KELLY NUNES DE MELO ACHITTI - 

OAB:OAB/MT 13.624 A, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - 

OAB:19.332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da execução.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254420 Nr: 21416-89.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX INDUSTRIA MECANICA LTDA ME, 

MAURO DARCI CHIOSSI, CLEUSA APARECIDA DO CARMO MORAES 

CHIOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FENIX INDUSTRIA MECANICA LTDA ME, 

CNPJ: 97411037000144, Inscrição Estadual: 13.153.103.4, atualmente em 

local incerto e não sabido MAURO DARCI CHIOSSI, Cpf: 37111981987, 

Filiação: Gelmiro Chiossi e Idalma Chiossi, data de nascimento: 01/03/1955, 

natural de Sarandi-RS, casado(a), empresario e atualmente em local 

incerto e não sabido CLEUSA APARECIDA DO CARMO MORAES CHIOSSI, 

Cpf: 64397335915, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FENIX INDUSTRIA MECANICA 

LTDA ME, MAURO DARCI CHIOSSIE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de Recolhimento- ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 378/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/01/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 11.956,70

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007075-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR DE JESUS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para que 

seja intimada as partes acerca da data da perícia, qual seja: dia 

28/04/2018 às 8:00, a ser realizada no consultório do perito DR. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, Sito a Rua Barão de Melgaço, 2754, Ed.Work Tower, 

sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames já 

realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Miguelina Maria da Rosa Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 259585 Nr: 19072-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO PINTO DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 
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CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora para requerer o que 

de direito.

Miguelina Maria da Rosa

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 492656 Nr: 9697-66.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:OAB/MT 9271

 Vistos,

Manifeste-se a PGE, no prazo legal, requerendo o que de direito.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 96079 Nr: 5446-88.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - 

MURILO DOMINGOS, ANTONIO DOMINGOS, GUSTAVO TREVISAN GOMES 

- MIL MILHAS LOCADORA DE AUTOMOVEIS, GUSTAVO TREVISAN 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, intimem-se os 

executados para, no prazo de 15 dias, efetuarem o pagamento voluntário, 

sob as penas da lei (art. 523, §§ 1º e 3º do CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 239471 Nr: 19749-68.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, NELSON MARQUES, EDGAR CARLOS CHIODELLI, MATEUS DE 

TOLEDO, JOSE INACIO LOUCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW 

JUNIOR-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E 

BISCOITOS LTDA, CNPJ: 03022985000144, Inscrição Estadual: 

130502197, atualmente em local incerto e não sabido NELSON MARQUES, 

Cpf: 10856633887, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido EDGAR CARLOS 

CHIODELLI, Cpf: 12589683049, Rg: 2026605, Filiação: S/qualificação, 

Telefone 065-3682-8293, atualmente em local incerto e não sabido 

MATEUS DE TOLEDO, Cpf: 75886839968, Rg: NADA CONSTA, Filiação: 

Sem Qualificação, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JOSE INACIO LOUCÃO, Cpf: 01937839834, brasileiro(a), Telefone 

065-3682-8348. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição judicial do veículo placa JYS7206, JYR4794 e 

JYS8775, todos MT, rrspectivamente, marca/modelo FORD/CARGO 814, 

IMP/FIAT UNO MILLE SX e M. BENZ/L 1513, de propriedade da parte 

executada.

Despacho/Decisão: Vistos,etc.O RENAJUD ("Sistema de Restrição Judicial 

de Veículos") é ferramenta que permite a comunicação eletrônica entre o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, 

possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais 

eletrônicas de restrição de veículos automotores na base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores -RENAVAM.Sendo assim, 

DEFIRO o pedido retro a fim de que seja viabilizada a procura de veículos 

em nome do executado por meio do RENAJUD.Expeça-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, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 28 de setembro de 2017

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 330036 Nr: 26336-04.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARTINS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, BIANCA 

REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, JOSÉ ANTÔNIO S. POMPEU 

CARDOSO - OAB:21.046, RENATA ALESSANDRA SANTANA MOTA - 

OAB:21.238, RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - OAB:23.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os assistentes oferecerão os seus pareceres no prazo comum de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intimem-se as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide.Expeça o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 492656 Nr: 9697-66.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:OAB/MT 9271

 Vistos em correição.

O Estado de Mato Grosso manejou os presentes Embargos à Execução da 

Ação de Execução Fundada em Título Extrajudicial (Certidão de Crédito n.º 

8.1.099.609-0, emitidas pela Secretaria de Estado de Administração, na 

data de 30/08/2010, promovida pela Requerente MARIA CONCEIÇÃO DA 

COSTA, alegando prescrição e que a correção monetária deve ser feita 

pelo INPC/IBGE, incidindo a Taxa Referencial – TR.

Aduz que a Certidão emitida pelo Estado quando do ingresso da demanda 

já contava com mais de 05 (cinco) anos da emissão da carta de crédito, 

visto que a execução foi protocolizada em 12/01/2016.

Pugna pelo recebimento dos presentes embargos e pela procedência.

A embargada deixou decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação, 

consoante a certidão de f. 11.

É o relatório.

 Fundamento. DECIDO.

 Nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20910/32, in verbis:

“Não ocorre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao 

reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada ilíquida, tiveram 

as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apura-la”.

Considerando que a parte exequente solicitou administrativamente o 

pagamento do instrumento de confissão de dívida, conforme documento 

de f.12, NÃO conheço da prescrição.

Assim, não acolho, pois os presentes Embargos à Execução.

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos à execução, com fulcro no artigo 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 312 de 337



resolução do mérito.

Deixo de condenar o embargante nas custas e despesas processuais, 

nos termos Lei nº 7.603/2001.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3º 

do artigo 496 do Novo CPC.

Transitada em julgado a decisão, arquive-se com baixas e anotações de 

estilo.

Traslade cópia da sentença aos autos de execução em apenso (Código 

429569).

Custas “ex lege”.

P. R. I.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352274 Nr: 17513-07.2014.811.0002

 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: MARIA NORONHA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL NORONHA DE OLIVEIRA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keit Diogo Gomes - UNIVAG - 

OAB:MT 14.028, PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMUEL NORONHA DE OLIVEIRA, Cpf: 

99464659149, Rg: 14981246, Filiação: José de Oliveira Filho e Maria 

Noronha de Oliveira, data de nascimento: 02/04/1981, natural de 

Mineiros-GO, convivente, servente de pedreiro, Telefone 65.9284.5144. 

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 EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art.485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar as custas e despesas processuais por ser a 

parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.Após o trânsito em julgado, 

proceda-se a baixa no registro da ação e arquive-se com as cautelas 

legais.Custas “ex lege”.P. R. I.

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, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 08 de fevereiro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 9118 Nr: 7182-39.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PINHEIRO DA SILVA, HÉRCULES DE 

ARAÚJO AGOSTINHO, FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP DE MT, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - 

OAB: 9.587-MT, jorge henrique franco godoy - OAB:6692

 Intimar Jorge Henrique Franco Godoy OAB/MT 6692, defensor do 

acusado Hércules de Araújo Agostinho, Carlos Magno Kneip Rosa 

OAB/MT nº. 6.960, defensor de Francisca Benta de Campos Silva, para 

que no prazo legal apresente Alegações Finais por memoriais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 497394 Nr: 12395-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILSON REGINALDO SANTOS, ANDERSON 

FIGUEIREDO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Intimar o advogado Dr. Adriano Lucas Leite (OAB/MT 17.994), constituído 

pelos acusados Anderson Figueiredo Sanches e Renilson Reginaldo 

Santos,para que apresente Alegações Finais por memoriais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 459113 Nr: 16004-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RODRIGO FERREIRA, ALEX SANTANA 

NEVES, ISAIAS SANTOS GAMA, RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DEFENSORIA ´PÚBLICA DE VÁRZE GRANDE 

- OAB:, RAFAEL MORAES VALENTE - OAB:21549/MT, SILVANA 

MORAES VALENTE - OAB:7139/OAB

 Intimar o(a)s advogados(as) Dr. APARECIDA DE CASTRO MARTINS 

(OAB/MT 7.453), constituído pelo acusado ISAIAS SANTOS GAMA, Drª. 

SILVANA MORAES VALENTE (OAB/MT 7.139/O) e Dr. RAFAEL MORAES 

VALENTE (OAB/MT 21.549/O), constituído pelo acusado CELSO RODRIGO 

FERREIRA, para comparecerem à audiência de Instrução e Julgamento, 

designada para o dia 01 de março de 2018, às 14h00min, com o 

cumprimento do art. 411, de § 8º, do CPP, com oitiva de todas as 

testemunhas presentes, independente da suspensão da audiência, 

observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput do referido 

artigo.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 492026 Nr: 9269-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERNANDES FONTES, JHONNY 

EMERSON DA SILVA DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE SOARES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FELIPE TAQUES DE A. 

BARROS - OAB:16.742, NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - 

OAB:OABMT16206, Rodrigo Arruda de Morais - OAB:10728, SÉRGIO 

LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - OAB:15.457/MT

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu CARLOS 

HENRIQUE SOARES DA SILVA, via DJE, para apresentar DEFESA 

PRELIMINAR, no prazo 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 225354 Nr: 5757-74.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON NELSON DA SILVA, ANDERSON 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246 OAB/MT

 I – Redesigno para dia 13/03/2018, às 14 horas, a audiência de instrução 

e julgamento.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 316414 Nr: 12775-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON AURELIO TOMAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12818/MT

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação do DR. MIRO AGOSTINHO DAS 

NEVES, via DJE, para devolver os autos na secretaria no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do art. Art. 234

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 391674 Nr: 6371-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE SANTA NETO, DJALMA DE PAULA DA 

SILVA, MAURO ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA - OAB:4214-MT, EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - 

OAB:15431/MT, HELIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707, HUENDEL 

ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, Marcela Silva Abdalla - OAB:22712, 

NADESKA CALMOM FREITAS - OAB:11548

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação do Dr. HELIO BRUNO CALDEIRA, 

via DJE, para devolver os autos na secretaria no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob as penas do art. Art. 234

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 518525 Nr: 23645-75.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Marco Antonio Soares Machado da Costa da 

decisão proferida nos autos que segue: "Vistos etc.Cobre-se a devolução 

do mandado de notificação, devidamente cumprido, que se encontra com o 

Oficial de Justiça desde o dia 08 de janeiro de 2018 (fls. 50).Intime-se o 

advogado de fls. 103/105, para no prazo de cinco dias, juntar aos autos o 

instrumento procuratório.Após, manifeste-se o Ministério Público sobre o 

pedido de restituição de fls. 99/102.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516376 Nr: 22475-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação advogado Maykel Quinteiro Duarte Amorim e James Roosevelt 

Santos Amorim da decisão proferida nos autos que segue: "Vistos 

etc.Intime-se o advogado de fls. 77/78, para no prazo de cinco dias, juntar 

aos autos o instrumento procuratório.Após, voltem-me para 

deliberação.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 350673 Nr: 16328-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DO CARMO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar contrarrazões nos presentes autos.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 466762 Nr: 19615-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 

JOEDELSON SOUZA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de arruda Gomes 

Queiroz - OAB:15910

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 19615-31.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GELSON MIGUEL DA SILVA JUNIOR

JOEDELSON SOUZA PARENTE

INTIMANDO: Réu(s): Gelson Miguel da Silva Junior, Cpf: 99887657115, Rg: 

14891824 SSP MT Filiação: Gelson Miguel da Silva e Nelcy Ferreira da 

Silva, data de nascimento: 17/08/1984, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua 309, Qd. 97, N. 07, Bairro: Tijucal, Cidade: 

Cuiaba-MT

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS. 255/257, QUE SEGUE: ...Ante ao exposto, julgo procedente o pedido 

contido na denúncia e condeno o acusado Gelson Miguel da Silva Júnior e 

Joedelson Souza Parente, qualificado nos autos, por infringirem o art. 157, 

§ 2º, I e II (3x), na forma do art. 70, ambos do Código Penal.DOSIMETRIA E 

FIXAÇÃO DA PENA Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar-lhes as penas.A culpabilidade está evidenciada. A 

culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, 

adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, 

poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no 

entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso 

não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e 

auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores 

biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando 

potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no 

conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta 

que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, 

nenhum fator externo justifica sua ação.Tratam-se de réus primários, em 

harmonia com os autos (fls. 174 e 175).Não existem elementos suficientes 

nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais. Da mesma 

forma faltam elementos suficientes para análise de suas 

personalidades.Os motivos e circunstâncias das condutas delitivas dos 

réus lhes são desfavoráveis, eis que procuraram se assenhorar de 

patrimônio alheio mediante violência e grave ameaça, buscando lucro 

fácil.Verifico a situação econômica dos réus como não boa: Gelson disse 

ser técnico em refrigeração com salário de 1.700 reais (fl. 236) e 

Joedelson disse ser segurança com salário em 1.300 reais (fl. 237), são 

patrocinados por i. advogada.A conduta da vítima é desinfluente.1) Gelson 

Miguel da Silva Júnior. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo 

legal, ou seja, em quatro (4) anos de reclusão; aumento-a em um terço 

(1/3) ante as majorantes reconhecidas (concurso de pessoa e emprego 

de arma branca), ficando em cinco (5) anos e quatro (4) meses de 

reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) pelo concurso formal, resultando a 
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pena em seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão; cuja 

pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras 

circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.Aplico o 

critério da proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a 

pena-multa. Levado pelo mesmo critério acima fixo sua pena pecuniária em 

sessenta e dois (62) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, 

quando do efetivo pagamento.2) Joedelson Souza Parente. Tudo isso 

sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (4) anos 

de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) ante as majorantes 

reconhecidas (concurso de pessoa e emprego de arma branca), ficando 

em cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão; aumento-a em um 

sexto (1/6) pelo concurso formal, resultando a pena em seis (6) anos, dois 

(2) meses e vinte (20) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e 

definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas 

capazes de diminuí-la ou aumentá-la.Aplico o critério da proporcionalidade 

entre a pena privativa de liberdade e a pena-multa. Levado pelo mesmo 

critério acima fixo sua pena pecuniária em sessenta e dois (62) dias-multa, 

no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época 

dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo 

pagamento.DISPOSITIVO FINAL,Consoante o art. 33, § 2.o, alínea b, do 

Código Penal, os réus deverão iniciar o cumprimento das penas a si 

impostas sob a égide do regime semiaberto.Os réu neste feito 

encontram-se soltos, nesta oportunidade foram condenados no regime 

semiaberto. Fazendo a análise como determina o art. 387, § 1º, do CPP, 

tenho que devem permanecer em liberdade, pois, não vislumbro quaisquer 

dos requisitos do art. 312, do CPP. Deixo de condenar os réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais por terem se revelado 

pobres na forma da lei.Deixo de condenar os réus em fazer reparação por 

dano material às vítimas (art. 387, IV, do CPP), eis que as coisas 

subtraídas foram entregue aos ofendidos (fls. 29 e 30).Determino a Sr.ª 

Gestora que por qualquer meio dê conhecimento aos ofendidos de que os 

réus foram condenados e que estão em liberdade nos termos da lei (CPP, 

art. 201, § 2.º).Transitada em julgado lance os nomes dos réus no rol dos 

culpados, procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de 

Execução Definitiva.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 323924 Nr: 20325-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELBER DIAS FORTES, RENAN KENNEDY 

ANDRADE PEIXOTO, VICTOR BRUNO SILVA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 20325-56.2013.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): VICTOR BRUNO SILVA DO ESPIRITO SANTO

INTIMANDO: Denunciado(a): Victor Bruno Silva do Espirito Santo, Cpf: 

04525944137, Rg: 23512121 SSP MT Filiação: Sebastiãodomingos do 

Espirito Santo e Vilssa Mariado Espirito Santo, data de nascimento: 

07/09/1994, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), 

chapeiro, Endereço: Rua E, Qda 19, Casa 303., Bairro: Cohab 08 de 

Março, Cidade: Várzea Grande-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS. 316/318, QUE SEGUE: ...Ante ao exposto, julgo procedente o pedido 

contido na denúncia e, por consequência, condeno os réus Renan 

Kennedy Andrade Peixoto e Victor Bruno Silva do Espírito Santo, 

qualificados nos autos, por infringirem o art. 157, §2.º, I e II, c.c. art. 70, 

ambos do Código Penal. Julgo extinta a punibilidade do réu Relber Dias 

Fortes, por morte (certidão fl. 296), com suporte no artigo 107, I, do Código 

Penal. Após as formalidades legais dê-se baixa em relação ao 

mesmo.Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar-lhes a pena.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA,A culpabilidade está 

evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de 

maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do 

comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo 

as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a 

norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter 

consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; 

não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua 

culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator 

externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao 

direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta 

diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua 

ação,Tratam-se de réus tecnicamente primários, pois possuem outros 

registros criminais sem condenação (fls. 119/21).Não existem elementos 

suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais. 

Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas 

personalidades.Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus 

lhes são desfavoráveis.Verifico a situação econômica dos réus como não 

boa, como se vê de suas informes ao serem interrogados (fls. 154 e 

48/9). Patrocinado pela i. Defensoria Pública.1) Quanto ao réu Renan:Tudo 

isso sopesado fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) 

anos de reclusão; deixo de diminuir ante a atenuante reconhecida 

(menoridade relativa) por estar no mínimo legal cominada; aumento-a em 

um terço (1/3) pelas majorantes (concurso de pessoas e emprego de 

arma de fogo), ficando em cinco (05) anos, quatro (04) meses de 

reclusão; aumento-a ainda em um sexto (1/6) pelo concurso formal, 

resultando em seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de 

reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer 

outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la.Levado pelos mesmos critérios acima fixo sua pena pecuniária 

em sessenta e dois (62) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 

do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, 

quando do efetivo pagamento.Consoante o art. 33, § 2.o, alínea b, do 

Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob 

a égide do regime semiaberto.2) Quanto ao réu Victor:Tudo isso sopesado 

fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de 

reclusão; deixo de diminuir ante a atenuante reconhecida (menoridade 

relativa) por estar no mínimo legal cominada; aumento-a em um terço (1/3) 

pelas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), 

ficando em cinco (05) anos, quatro (04) meses de reclusão; aumento-a 

ainda em um sexto (1/6) pelo concurso formal, resultando em seis (06) 

anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão; cuja pena torno em 

concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou 

causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.Levado pelos mesmos 

critérios acima fixo sua pena pecuniária em sessenta e dois (62) 

dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo 

vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo 

pagamento.Consoante o art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal, o réu 

deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime 

semiaberto. DISPOSITIVO FINAL,Os réus neste feito encontram-se soltos, 

nesta oportunidade foram condenados no regime semiaberto. Fazendo a 

análise como determina o art. 387, § 2.º, do CPP, tenho que devem 

permanecer em liberdade, pois, não vislumbro quaisquer dos requisitos do 

art. 312, do CPP.Deixo de condená-los aos pagamentos das custas e 

despesas processuais por terem se revelado pobres na forma da 

lei.Determino a Sr.ª Gestora que por qualquer meio dê conhecimento aos 

ofendidos sobre a situação prisional dos réus nos termos da lei (CPP, art. 

201, § 2.º).Transitada em julgado, lance o nome dos réus no rol dos 

culpados, procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de 

Execução Definitiva.Procedam-se as devidas comunicações, inclusive à 

Justiça Eleitoral.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.
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Várzea Grande - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 447916 Nr: 10868-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CORREIA DOS SANTOS, AUDEMIR 

MARQUES, CARLOS HENRIQUE DA SILVA LEITE, EDER FERNANDES 

RODRIGUES DE PAULA, RICARDO ROCHA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:OAB/MT 7.645, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - 

OAB:14615

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 10868-92.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): AUDEMIR MARQUES

INTIMANDO: Réu(s): Audemir Marques, Cpf: 02149721198, Rg: 15263975 

SSP MT Filiação: Josefa Marques de Barros, data de nascimento: 

05/12/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, autônomo, 

Endereço: Rua 05, Qd. 13, Casa 05, Bairro: Tarumã, Cidade: Várzea 

Grande-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS.753/756, QUE SEGUE: ...Ante ao exposto, julgo procedente o pedido 

contido na denúncia e, por consequência, condeno os réus:,Antônio 

Correia dos Santos, Audemir Marques, Eder Fernandes Rodrigues de 

Paula e Carlos Henrique da Silva Leite, qualificados nos autos, por 

infringirem o art. 155, §1.º, §4.º, IV, do Código Penal brasileiro. Ricardo 

Rocha Duarte, qualificado nos autos, por infringir o art. 155, §1.º, §4.º, IV, 

do Código Penal, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, ambos na forma do art. 

69, do Código Penal.Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar-lhes a pena.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA DOS 

RÉUS.A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa 

welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito 

brasileiro, exsurge do comportamento dos réus, pois, poderiam motivar 

pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiram de 

forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a 

imputabilidade, por os agentes terem consciência do agir ilícito e auto 

determinarem-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores 

biopsicológicos para a exclusão de suas culpabilidades; agiram portando 

potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no 

conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laboraram em 

condutas que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual 

incorreram, pois, nenhum fator externo justifica suas ações contrárias ao 

direito.Os réus Antônio, Audemir e Carlos são primários (fls. 749, 750 e 

752). O réu Eder em que pese já ter trânsito em julgado por condenação 

anterior por contravenção penal, mantém-se na condição de primário (fl. 

751). Em consulta ao site do TJMT não foi constatado nenhum registro em 

nome do réu Ricardo, portanto, é primário.Não existem os elementos 

suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da 

mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua 

personalidade.Os motivos e circunstâncias das condutas delitiva da ré 

lhes são desfavoráveis, eis que procuraram se assenhorar de patrimônio 

alheio.Verifico a situação econômica dos réus como não boa: Carlos 

Henrique da Silva Leite disse na Delegacia de Polícia que está 

desempregado, sem renda mensal (fl. 23); Antônio Correia dos Santos 

disse ser pedreiro, com renda mensal de R$ 1.200,00 (fl. 626); Eder 

Fernandes Rodrigues de Paula disse ser encanador, com renda mensal de 

R$ 1.400,00 (fl. 628). Os três réus são patrocinados pela i. Defensoria 

Pública; Audemir Marques disse trabalhar em mecânica e propaganda, 

com renda mensal de R$ 1.500,00 à R$ 2.000,00 (fl. 627); Ricardo Rocha 

Duarte disse ser pintor automotivo, com renda mensal de R$ 2.500,00 à R$ 

3.500,00. Ambos são patrocinados por i. Advogados.Antônio Correia dos 

Santos; Audemir Marques, Carlos Henrique da Silva Leite e Éder 

Fernandes Rodrigues de Paula:(Furto com causa de aumento e 

qualificado). Tudo isso sopesado, fixo suas penas base no mínimo legal, 

ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) pelo 

repouso noturno, resultando em dois (02) anos e oito (08) meses de 

reclusão; cuja pena torno em concreto e definitivo à míngua de quaisquer 

outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la.Levado pelos mesmos critérios acima fixo suas penas 

pecuniárias em 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, 

em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção 

monetária, quando do efetivo pagamento.Consoante o art. 33, § 2.o, alínea 

c, e § 3.º, do Código Penal, os réus devem iniciar o cumprimento da pena a 

si imposta sob a égide do regime aberto.Nos termos do art. 44, do Código 

Penal, opero a substituição das penas privativas de liberdade dos réus por 

duas restritivas de direito ao encargo do juízo da execução penal.Ricardo 

Rocha Duarte:(Furto qualificado). Tudo isso sopesado, fixo suas penas 

base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; aumento-a 

em um terço (1/3) pelo repouso noturno resultando em dois (02) anos e 

oito (08) meses de reclusão; cuja pena torno em concreto e definitivo à 

míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de 

diminuí-la ou aumentá-la.Levado pelos mesmos critérios acima fixo suas 

penas pecuniárias em 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor mínimo legal, ou 

seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção 

monetária, quando do efetivo pagamento.(Porte ilegal de arma de fogo e 

munições de uso permitido). Tudo isso sopesado, fixo suas penas base 

no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; cuja pena torno 

em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou 

causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.Levado pelos mesmos 

critérios acima fixo sua pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor 

mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, 

com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.Concurso 

material (art. 69, do CP): quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão. E 

48 (quarenta) dias-multa, no mínimo legal.Consoante o art. 33, § 2.o, alínea 

b, e § 3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si 

imposta sob a égide do regime semiaberto.Os réus neste feito 

encontram-se soltos. Antônio Correia dos Santos; Audemir Marques, 

Carlos Henrique da Silva Leite e Éder Fernandes Rodrigues de Paula foram 

condenados em regime aberto de prisão, com substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ricardo Rocha Duarte foi 

condenado em regime semiaberto de prisão. Não vislumbro os requisitos 

do art. 312, do CPP, portanto soltos devem permanecer, em consonância 

com a Constituição da República Federativa do Brasil.DISPOSITIVO 

FINAL,Deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas 

processuais por terem se revelado pobres na forma da Lei.Deixo de 

determinar qualquer reparação em favor da vítima pelos danos causados 

pelos réus uma vez que não houve requerimento algum a respeito (art. 

387, IV, do CPP).Determino a Sr.ª Gestora que, por qualquer meio, dê 

conhecimento à vítima de que os réus foram condenados e encontram-se 

em liberdade neste feito nos termos da lei (CPP, art. 201, § 2.º).Determino 

que se encaminhe ao Exército Brasileiro o acessório e munições 

apreendidas (fl. 36) para as providências de praxe.Procedam-se as 

devidas comunicações, inclusive à Justiça Eleitoral.Transitada em julgado, 

lance o nome dos réus no rol dos culpados, procedendo às anotações 

devidas e expedindo-se a Guia de Execução Definitiva.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 447916 Nr: 10868-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CORREIA DOS SANTOS, AUDEMIR 

MARQUES, CARLOS HENRIQUE DA SILVA LEITE, EDER FERNANDES 

RODRIGUES DE PAULA, RICARDO ROCHA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 
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FADINI - OAB:OAB/MT 7.645, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - 

OAB:14615

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 10868-92.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EDER FERNANDES RODRIGUES DE PAULA

INTIMANDO: Réu(s): Eder Fernandes Rodrigues de Paula, Cpf: 

05316173198, Rg: 22053000 SSP MT Filiação: Marilene Fernandes e 

Edilisio Rodrigues de Paula, data de nascimento: 11/04/1990, brasileiro(a), 

natural de Várzea grande-MT, convivente, encanador, Endereço: Rua Ni, 

Bairro: Residencial Alice Gonçalves, Cidade: Várzea Grande-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS.753/756, QUE SEGUE: ...Ante ao exposto, julgo procedente o pedido 

contido na denúncia e, por consequência, condeno os réus:Antônio 

Correia dos Santos, Audemir Marques, Eder Fernandes Rodrigues de 

Paula e Carlos Henrique da Silva Leite, qualificados nos autos, por 

infringirem o art. 155, §1.º, §4.º, IV, do Código Penal brasileiro.Ricardo 

Rocha Duarte, qualificado nos autos, por infringir o art. 155, §1.º, §4.º, IV, 

do Código Penal, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, ambos na forma do art. 

69, do Código Penal.Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar-lhes a pena.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA DOS 

RÉUS.A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa 

welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito 

brasileiro, exsurge do comportamento dos réus, pois, poderiam motivar 

pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiram de 

forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a 

imputabilidade, por os agentes terem consciência do agir ilícito e auto 

determinarem-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores 

biopsicológicos para a exclusão de suas culpabilidades; agiram portando 

potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no 

conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laboraram em 

condutas que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual 

incorreram, pois, nenhum fator externo justifica suas ações contrárias ao 

direito.Os réus Antônio, Audemir e Carlos são primários (fls. 749, 750 e 

752). O réu Eder em que pese já ter trânsito em julgado por condenação 

anterior por contravenção penal, mantém-se na condição de primário (fl. 

751). Em consulta ao site do TJMT não foi constatado nenhum registro em 

nome do réu Ricardo, portanto, é primário.Não existem os elementos 

suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da 

mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua 

personalidade.Os motivos e circunstâncias das condutas delitiva da ré 

lhes são desfavoráveis, eis que procuraram se assenhorar de patrimônio 

alheio.Verifico a situação econômica dos réus como não boa: Carlos 

Henrique da Silva Leite disse na Delegacia de Polícia que está 

desempregado, sem renda mensal (fl. 23); Antônio Correia dos Santos 

disse ser pedreiro, com renda mensal de R$ 1.200,00 (fl. 626); Eder 

Fernandes Rodrigues de Paula disse ser encanador, com renda mensal de 

R$ 1.400,00 (fl. 628). Os três réus são patrocinados pela i. Defensoria 

Pública; Audemir Marques disse trabalhar em mecânica e propaganda, 

com renda mensal de R$ 1.500,00 à R$ 2.000,00 (fl. 627); Ricardo Rocha 

Duarte disse ser pintor automotivo, com renda mensal de R$ 2.500,00 à R$ 

3.500,00. Ambos são patrocinados por i. Advogados.Antônio Correia dos 

Santos; Audemir Marques, Carlos Henrique da Silva Leite e Éder 

Fernandes Rodrigues de Paula:(Furto com causa de aumento e 

qualificado). Tudo isso sopesado, fixo suas penas base no mínimo legal, 

ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) pelo 

repouso noturno, resultando em dois (02) anos e oito (08) meses de 

reclusão; cuja pena torno em concreto e definitivo à míngua de quaisquer 

outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la.Levado pelos mesmos critérios acima fixo suas penas 

pecuniárias em 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, 

em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção 

monetária, quando do efetivo pagamento.Consoante o art. 33, § 2.o, alínea 

c, e § 3.º, do Código Penal, os réus devem iniciar o cumprimento da pena a 

si imposta sob a égide do regime aberto.Nos termos do art. 44, do Código 

Penal, opero a substituição das penas privativas de liberdade dos réus por 

duas restritivas de direito ao encargo do juízo da execução penal.Ricardo 

Rocha Duarte:(Furto qualificado). Tudo isso sopesado, fixo suas penas 

base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; aumento-a 

em um terço (1/3) pelo repouso noturno resultando em dois (02) anos e 

oito (08) meses de reclusão; cuja pena torno em concreto e definitivo à 

míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de 

diminuí-la ou aumentá-la.Levado pelos mesmos critérios acima fixo suas 

penas pecuniárias em 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor mínimo legal, ou 

seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção 

monetária, quando do efetivo pagamento.(Porte ilegal de arma de fogo e 

munições de uso permitido). Tudo isso sopesado, fixo suas penas base 

no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; cuja pena torno 

em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou 

causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.Levado pelos mesmos 

critérios acima fixo sua pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor 

mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, 

com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.Concurso 

material (art. 69, do CP): quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão. E 

48 (quarenta) dias-multa, no mínimo legal.Consoante o art. 33, § 2.o, alínea 

b, e § 3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si 

imposta sob a égide do regime semiaberto.Os réus neste feito 

encontram-se soltos. Antônio Correia dos Santos; Audemir Marques, 

Carlos Henrique da Silva Leite e Éder Fernandes Rodrigues de Paula foram 

condenados em regime aberto de prisão, com substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ricardo Rocha Duarte foi 

condenado em regime semiaberto de prisão. Não vislumbro os requisitos 

do art. 312, do CPP, portanto soltos devem permanecer, em consonância 

com a Constituição da República Federativa do Brasil.DISPOSITIVO 

FINALDeixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas 

processuais por terem se revelado pobres na forma da Lei.Deixo de 

determinar qualquer reparação em favor da vítima pelos danos causados 

pelos réus uma vez que não houve requerimento algum a respeito (art. 

387, IV, do CPP).Determino a Sr.ª Gestora que, por qualquer meio, dê 

conhecimento à vítima de que os réus foram condenados e encontram-se 

em liberdade neste feito nos termos da lei (CPP, art. 201, § 2.º).Determino 

que se encaminhe ao Exército Brasileiro o acessório e munições 

apreendidas (fl. 36) para as providências de praxe.Procedam-se as 

devidas comunicações, inclusive à Justiça Eleitoral.Transitada em julgado, 

lance o nome dos réus no rol dos culpados, procedendo às anotações 

devidas e expedindo-se a Guia de Execução Definitiva.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 513067 Nr: 20591-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA BITENCOURT OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 20591-04.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RITA DE CASSIA BITENCOURT OLIVEIRA LEITE

INTIMANDO: Réu(s): Rita de Cassia Bitencourt Oliveira Leite, Cpf: 

53215222191, Rg: 0826334-5 SSP MT Filiação: Roberto de Souza Oliveira 

e Laurita Bitencourt Oliveira, data de nascimento: 03/06/1967, brasileiro(a), 

natural de Rio de janeiro-RJ, casado(a),Atualmente em lugar incerto e não 

sabido.
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos 

os termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 293322 Nr: 13281-20.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY ALCANTARA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 13281-20.2012.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR (ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RONICLEY ALCANTARA DE PINHO

INTIMANDO: Réu(s): Ronicley Alcantara de Pinho, Cpf: 02438211156, Rg: 

19542259 SSP MT Filiação: Benedito Marques de Pinho e Gerosilina 

Alcantara dos Santos, data de nascimento: 20/09/1987, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregado, Endereço: Av. Goiás, 

Quadra 24, Casa 16, Bairro: Jardim Paula II, Cidade: Várzea Grande-MT, 

Atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do (a) denunciado (a) acima indicado (a), por 

todos os termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 514122 Nr: 21107-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O

 INTIMAR ADVOGADO DO RÉU ADRIANO CARLOS DA SILVA, Dr. 

ROBSON DA SILVA, PARA COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM 

AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DESIGNADA PARA O DIA 20 DE 

FEVEREIRO DE 2018 ÀS 16H15

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 518467 Nr: 23611-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA, JOÃO 

MARCUS HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 DISPOSITIVO: Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra, 

JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e:1. ABSOLVO o 

acusado ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA de ter praticado o crime 

previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, o que faço com 

suporte no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;2. CONDENO 

o acusado JOÃO MARCUS HENRIQUE nas sanções do art. 157, §2º, inciso 

II, do Código Penal, à pena de 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em REGIME FECHADO, e mais o 

pagamento de 15 (QUINZE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época do fato.Condeno o réu, que foi 

defendido por Advogado particular, ao pagamento das custas 

processuais, na forma “pro-rata”.É cediço que toda e qualquer espécie de 

prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória tem 

natureza cautelar, o que significa dizer, deve estar devidamente 

comprovada a real necessidade da restrição da liberdade.No caso 

vertente, o acusado vem se defendendo custodiado preventivamente 

desde o dia 01/11/2017 e não há fato novo a justificar a modificação da 

sua situação, principalmente agora quando já há um primeiro juízo de 

culpabilidade formado quanto à prática de crime violento.Ademais, o 

acusado possui condenação transitada em julgado por homicídio 

qualificado (autos nº. 7152-05.2014.811.0042), o que demonstrou sua 

periculosidade exacerbada, além de ter causado desassossego social, 

hipótese que justifica a manutenção da prisão até o trânsito em julgado da 

sentença. Assim, em caso de eventual recurso, deverá o condenado 

aguardar o julgamento SOB CUSTÓDIA, posto que respondeu a todo o 

processo preso.DEFIRO a restituição do telefone celular Samsung Prime, 

nº. de série 354158086598719, eis que devidamente comprovada a 

propriedade (fl. 257), devendo o aparelho ser entregue à sua proprietária 

VALQUÍRIA SILVA DOS SANTOS ou à sua procuradora (fl. 254), mediante 

termo nos autos.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de 

pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 498306 Nr: 12837-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR GOMES AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402 MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO DENUNCIADO A DRA. JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO OAB/MT Nº 10.402, PARA NO PRAZO DE 

03 ( TRÊS) DIAS APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS NOS AUTOS 

SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 442225 Nr: 7889-60.2016.811.0002
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIANE APARECIDA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

OAB/MT Nº 16.262, PARA NO PRAZO DE 03(TRÊS) DIAS APRESENTAR 

MEMORIAIS FINAIS NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 516637 Nr: 22621-12.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AGUIAR 

CASTILHO - OAB:OAB/MT 19765-E, BRUNO HENRIQUE ROCHA - 

OAB:8.004 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado ALEXANDRE DE AGUIAR CASTILHO e 

BRUNO HENRIQUE ROCHA, para comparecer na audiência designada para 

o dia 07/03/2018 às 14:30 horas, na sede deste Juízo da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da 

Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 479367 Nr: 1686-48.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DBMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA PERIN 

CAMARA - OAB:17014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 INTIMAÇÃO para os advogados LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA e 

FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA, de que fora expedida CARTA 

PRECATÓRIA para REALIZAÇÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL da 

requerente Daiane Bittencourt Mendes Santos no Juízo de Brasília/DF.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 476324 Nr: 24354-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PLJ, MMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - 

OAB:14884/O, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para, no prazo de 30 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de, no silêncio, o que será certificado, este 

Juízo entender que houve desistência e/ou abandono, com a consequente 

extinção do feito nos termos do artigo 485, incisos III e/ou VIII, do Código 

de Processo Civil .

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 06 de fevereiro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282953 Nr: 1768-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Cancio de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104777 Nr: 885-84.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elione Izete de Souza 

Gomes - OAB:7118-B

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278158 Nr: 21767-28.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUBANK LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAN DE VASCONCELOS DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS MARIMON - 

OAB:3434-A/MT

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito intimando a parte Devedora (Instituição 

financeira), através de seu patrono (CPC, art. 513, §2°, I), ou, se não for 

possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento voluntário da 

obrigação, (honorário fixados em sentença), no prazo de quinze dias, sob 

pena de o valor, serem acrescidos de multa de 10% (Dez por cento) e 

também de honorários advocatícios de 10 % (dez por cento), previstas no 

art. 523, §1º, do CPC. Advertindo, o Devedor (a) 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284216 Nr: 3223-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIANE CARLOS DOS SANTOS

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291009 Nr: 10665-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMAFLEX INDUSTRIA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, DORIVAL JARDIM 

MACEDO, SIRLEI SALES DE ARAUJO, DORIVAL JARDIM MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189, RENATA MACHADO BORGES CARVALHO - OAB:14079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337162 Nr: 5513-72.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 

84.314

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar os apelados para, 

querendo, apresentar suas contrarrazões aos recursos de apelação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297636 Nr: 18093-08.2012.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEZIO GONÇALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

MILTON MARTINS MELO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297979 Nr: 18468-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANA PAULA DE MATOS FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, pedro de freitas rodrigues - OAB:24119/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301851 Nr: 22615-78.2012.811.0002

 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): MANOEL SIQUEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305404 Nr: 1069-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR MARQUES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado para, querendo, 

apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313763 Nr: 9963-92.2013.811.0002

 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: NATALINO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S. A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 317297 Nr: 13660-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC L DE REZENDE E CIA LTDA - ME (D ELEN 

CONFECÇÕES), MEIRE ELEN ESCOBAR REZENDE, ISAC LUIZ DE REZENDE

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380380 Nr: 26981-92.2014.811.0002

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL MUSTAFA FARES – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440601 Nr: 7060-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLACIEL APARECIDO S BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS ALVES 

- OAB:20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319485 Nr: 15859-19.2013.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLAVIO CAVALCANTE 

RODRIGUES, DIRCE CAVALCANTE RODRIGUES, ORLANDO RODRIGUES 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:OAB/MT16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331212 Nr: 27509-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREITEIRA CIDEFRAN DE LADRILHAGEM 

LIMITADA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA MOURA DA ROSA 

LYVIO - OAB:, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 49456 Nr: 4306-58.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO CASTRILLON, ROSENILDA 

RAMSAY GARCIA CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710/MT, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO A 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Magno dos Reis 

Moreira - OAB:4.767 OAB/MT, JOILSON DIMAS LEITE C. PRATES - 

OAB:4698/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, informe o endereço da Executada Rosenilda Ramsay 

Garcia Castrilon, com a finalidade de intimá-la acerca da penhora nos 

autos. Nada mais. _______Paulo Pedro F. dos Santos - Técnico Judciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280761 Nr: 24667-81.2011.811.0002

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao disposto no provimento 56/2007 do CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, pugne pelo que entender 

necessário, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, §1° do CPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 49888 Nr: 4789-88.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro C. N. 

Nascimento - OAB:15445, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 
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prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do auto de avaliação do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 8691 Nr: 522-20.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CEREAIS SANTA LUZIA LTDA, 

NELSON BRAZ FARIA, ARMANDO DE MAMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TOMAZETI 

CARRARA - OAB:4653, VANESSA TOMAZETI CARRARA - 

OAB:4653/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte Executada 

ARMANDO DE MAMAN, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos autos 

acerca do Termo de Penhora efetivado nos autos. Nada mais. 

______Paulo Pedro Francisco dos Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 16863 Nr: 291-17.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2000 IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 

WAGNER PEREIRA BOSI, MARCIA MARICA BRAGA MUNDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:MT-1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 INTIMAÇÃO DO CAUSIDICO GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, PARA QUE 

PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CARTÓRIO, NO PRAZO 

LEGAL

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000368-76.2018.8.11.0002

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:

MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA (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: 1000368-76.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA APARECIDA SANTOS DE 

SOUSA 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 TEVE RETORNO DO CORREIO”, 

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 

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$ 10.691.02 (dez mil, seiscentos e noventa e um reais e dois 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000426-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONK WILTON RODRIGUES DE PAIS (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: 1000426-79.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JHONK WILTON RODRIGUES DE PAIS 

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 “DESCONHECIDO”, carecendo, assim, 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 com a efetiva 

entrega da correspondência no endereço do réu, ou, se for o caso, 

mediante outra forma de notificação. 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 EDITALÍCIA OU PROTESTO DO 

TÍTULO. MORA NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PARA EMENDAR A 
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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$ 19.648,67 (dezenove mil, seiscentos e 

quarenta e oito reais e sessenta e sete 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003127-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (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: 1003127-47.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 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: 1000458-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO SERON DA SILVA 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: 1000458-84.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOAO PAULO SERON DA SILVA 

SANTOS Vistos. .. 1. Cumpra-se integralmente a decisão retro (ID 

11523362). 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000447-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA ADRIANA RODRIGUES DE AMORIM (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: 1000447-55.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: SELMA ADRIANA RODRIGUES DE AMORIM 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: 1000149-63.2018.8.11.0002

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:

ADRIANA DE OLIVEIRA TONACO (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: 1000149-63.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANA DE 

OLIVEIRA TONACO 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, necessário 

se faz a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 
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2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os autos, verifico que o 

autor não juntou aos autos o AR- Aviso de Recebimento da notificação 

encaminhada ao endereço da parte requerida. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007723-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARADA OBRIGATORIA CASA DE CARNE EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007723-74.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: PARADA OBRIGATORIA CASA DE CARNE EIRELI - ME Vistos. .. 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005359-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDICLEIA NOGUEIRA FIXINA (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: 1005359-32.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: WANDICLEIA NOGUEIRA FIXINA Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S/A, em 

desfavor de WANDICLEIA NOGUEIRA FIXINA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição anexada aos autos, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000343-63.2018.8.11.0002

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:

VANESSA CRISTINA DE ARRUDA (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: 1000343-63.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VANESSA 

CRISTINA DE ARRUDA Vistos. .. 1. Cuida-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, em desfavor de VANESSA CRISTINA DE ARRUDA, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003978-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FERREIRA AZEVEDO (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: 1003978-86.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WANDERSON FERREIRA AZEVEDO 

Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de WANDERSON 

FERREIRA AZEVEDO, feito pendente de análise de recebimento da inicial, 

onde a parte autora foi intimada a recolher as custas processuais 

devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Intimada para tanto, 

deixou escoar o prazo sem o atendimento da determinação supra. 3. 

Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 

(quinze) dias”. 4. O dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que 

tratava do mesmo assunto (Art. 257), mereceu o seguinte comentário dos 

eminentes doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: 

“1. Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525). 5. 

ISTO POSTO e considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, 

ambos do Código de Processo Civil. 6. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003842-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR BARROS DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003842-89.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: EDGAR BARROS DA CONCEICAO Vistos. 1. Cuida-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por OMNI FINANCEIRA S/A, em 

desfavor de EDGAR BARROS DA CONCEICAO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 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. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005948-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO BERNARDO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005948-58.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CICERO BERNARDO JUNIOR Vistos. 

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de CICERO BERNARDO 

JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 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. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

Renajud, caso existente. 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. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000583-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDELI DIAS (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: 1000583-86.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: JOSE VALDELI DIAS Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, promovida por OMINI FINANCEIRA S/A, em face de 

JOSÉ VALDELI DIAS, feito pendente de análise de recebimento da inicial, 

onde a parte autora foi intimada a recolher as custas processuais 

devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Intimada para tanto, 

deixou escoar o prazo sem o atendimento da determinação supra. 3. 

Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 

(quinze) dias”. 4. O dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que 

tratava do mesmo assunto (Art. 257), mereceu o seguinte comentário dos 

eminentes doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: 

“1. Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525). 5. 

ISTO POSTO e considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, 

ambos do Código de Processo Civil. 6. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005285-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANTONIO DE ASSIS (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: 1005285-12.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: ROBERTO ANTONIO DE ASSIS Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, promovida por ITAÚ UNIBANCO S/A, em 

face de ROBERTO ANTÔNIO DE ASSIS, feito pendente de análise de 

recebimento da inicial, onde a parte autora foi intimada a recolher as 

custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. 

Intimada para tanto, deixou escoar o prazo sem o atendimento da 

determinação supra. 3. Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil 

que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. O dispositivo do Código de 

Processo Civil de 1973, que tratava do mesmo assunto (Art. 257), 

mereceu o seguinte comentário dos eminentes doutrinadores Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. Cancelamento da distribuição. O ato 

judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao 

indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 162, 

§ 1º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de 

Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e 

amp., p. 525). 5. ISTO POSTO e considerando a ausência de recolhimento 

das custas necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 290, ambos do Código de Processo Civil. 6. Após as baixas 

necessárias, arquive-se. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004863-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA LIMA (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: 1004863-37.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: MANOEL PEREIRA LIMA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, promovida por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face de 

MANOEL PEREIRA LIMA, feito pendente de análise de recebimento da 

inicial, onde a parte autora foi intimada a recolher as custas processuais 

devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Intimada para tanto, 

deixou escoar o prazo sem o atendimento da determinação supra. 3. 

Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 
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realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 

(quinze) dias”. 4. O dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que 

tratava do mesmo assunto (Art. 257), mereceu o seguinte comentário dos 

eminentes doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: 

“1. Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525). 5. 

ISTO POSTO e considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, 

ambos do Código de Processo Civil. 6. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004704-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE LARA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004704-60.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: DOUGLAS DE LARA SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, embora a parte ré não tenha sido 

citada, essa manifestou-se requerendo também a extinção do feito. 3. Pois 

bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, 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. 4. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 5. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003007-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIANO GOMES DA SILVA NETO (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: 1003007-04.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: AURELIANO GOMES DA SILVA NETO 

Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes da citação 

da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 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. 4. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas pagas na 

distribuição. Sem condenação em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003770-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KAROLINE DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003770-05.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANA KAROLINE DA SILVA FERREIRA 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de ANA KAROLINE DA 

SILVA FERREIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição anexada aos autos, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002131-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMECY ALBERTO TOLDO (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: 1002131-49.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROMECY ALBERTO TOLDO Vistos. 1. 

Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, 

a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 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 

novel Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, 

via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. Às 

providências. ... (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003340-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEMIGUI DE OLIVEIRA FESTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003340-53.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: FLEMIGUI DE OLIVEIRA FESTI Vistos. 1. 

Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes da citação da 

parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, 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. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Custas pagas na distribuição. Sem 

condenação em honorários por insubsistir contenciosidade. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001626-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BUSNELO CIGERZA (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: 1001626-58.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: RODRIGO BUSNELO CIGERZA Vistos. 1. Cuida-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta por AYMORE, em desfavor de RODRIGO 

BUSNELO CIGERZA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição anexada aos autos, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006020-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA (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: 1006020-11.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta por AYMORE, em desfavor de FABIO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Em petição anexada aos autos, a parte autora veio aos autos requerendo 

a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004837-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU DE LIMA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004837-05.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELIZEU DE LIMA SANTOS Vistos. 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de ELIZEU DE LIMA 

SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição 

anexada aos autos, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005121-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBERTON NAZIAN DE CAMPOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005121-13.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: HEBERTON NAZIAN DE CAMPOS 

SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de HEBERTON 

NAZIAN DE CAMPOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição anexada aos autos, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 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. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002459-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ANTUNES DA SILVA (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: 1002459-76.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELIANE ANTUNES DA SILVA Vistos. 

1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes da citação da 

parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, 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. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Custas pagas na distribuição. Sem 

condenação em honorários por insubsistir contenciosidade. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004601-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEX BORBA NOGUEIRA (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: 1004601-53.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DIEGO ALEX 

BORBA NOGUEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA., em desfavor de DIEGO ALEX BORBA NOGUEIRA, 

tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, 

verifico que a notificação encaminhada ao devedor retornou pelo motivo 

“ENDEREÇO INCORRETO”, ocasião em que fora oportunizado ao autor a 

emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do devedor. 3. Isso porque, 

o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do 

devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor 

do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do 

devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, 

por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do 

título. 5. No caso concreto, a notificação enviada pelo credor não foi 

recebida no endereço informado no contrato, face a incorreção do 

endereço. 6. Assim, o credor deveria esgotar os meios para a localização 

do devedor e, não obtendo êxito, realizar o protesto, com a intimação por 

edital, antes da propositura da ação, com fins de atender as exigências 

formais impostas pela lei. 7. Com efeito, não se admite que a notificação ou 

o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são 

condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 8. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e 

apreensão. Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o 

credor tenha efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de 

sua mora, sendo descabida a realização de protesto somente após a 

ordem de emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 

911/69- NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- 

LEGISLAÇÃO VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - 

PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA 

IMPERATIVA. A notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob 

pena de se declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de 

requisitos necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer 

orientação quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com 

a legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 10. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 11. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 12. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P. I. C. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005823-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DA SILVA ARRUDA (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: 1005823-56.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: AGNALDO 

DA SILVA ARRUDA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, em desfavor de AGNALDO DA SILVA ARRUDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição anexada aos autos, a 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 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. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. Às providências. 

., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006916-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA (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: 1006916-54.2017.8.11.0002 REQUERENTE: CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REQUERIDO: 

TIAGO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA, em desfavor de TIAGO HENRIQUE DE 

SOUZA OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição anexada aos autos, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na 
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restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007755-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP 

(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: 1007755-79.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

AYMORE, em desfavor de CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO 

OESTE LTDA - EPP, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição anexada aos autos, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005879-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEITY HOAIMK RODRIGUES DE OLIVEIRA (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: 1005879-26.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: KEITY HOAIMK RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de KEITY 

HOAIMK RODRIGUES DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição anexada aos autos, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 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. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004761-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO ALVES DA SILVA (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: 1004761-78.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FABIO JUNIO ALVES DA SILVA 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de FABIO JUNIO ALVES 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição 

anexada aos autos, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007720-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA DA SILVA (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: 1007720-22.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: SOLANGE APARECIDA DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S.A, em 

desfavor de SOLANGE APARECIDA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição anexada aos autos, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004879-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO RUAN GONCALVES DUARTE (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: 1004879-54.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KAIRO RUAN 

GONCALVES DUARTE Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em 

desfavor de KAIRO RUAN GONCALVES DUARTE, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição anexada aos autos, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005497-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE ARRUDA (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: 1005497-96.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VANESSA 

CRISTINA DE ARRUDA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte 

autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da 

ação, antes da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

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. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

pagas na distribuição. Sem condenação em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005618-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILSON PEDRO DE ANDRADE (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: 1005618-27.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAU 

VEICULOS S.A. REQUERIDO: AILSON PEDRO DE ANDRADE Vistos. 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO ITAU 

VEICULOS S.A, em desfavor de AILSON PEDRO DE ANDRADE, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição anexada aos autos, a 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 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. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. Às providências. 

., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005661-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE SOUTHIER (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: 1005661-61.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: HENRIQUE SOUTHIER Vistos. 1. Cuida-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S/A, em desfavor de 

HENRIQUE SOUTHIER, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição anexada aos autos, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004843-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO TAVARES DE MELO FILHO (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: 1004843-12.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: ALVARO TAVARES DE MELO FILHO Vistos. 1. Cuida-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S.A, em 

desfavor de ALVARO TAVARES DE MELO FILHO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição anexada aos autos, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007991-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSILDA GUILHERMINA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1007991-31.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: CASSILDA GUILHERMINA DA COSTA Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO PAN S.A, em desfavor 

de CASSILDA GUILHERMINA DA COSTA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Em petição anexada aos autos, a parte autora veio aos 

autos requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da 

parte requerida, visto que sequer fora citada. 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. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006222-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DE ARRUDA FILHO (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: 1006222-85.2017.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: EDSON FERREIRA 

DE ARRUDA FILHO Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A, em 

desfavor de EDSON FERREIRA DE ARRUDA FILHO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição anexada aos autos, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002927-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUZEBIO ERENE DA SILVA (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: 1002927-40.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: EUZEBIO ERENE DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, interposto por BANCO 

ITAUCARD S/A, em desfavor de EUZEBIO ERENE DA SILVA, tendo por 

objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que a 

notificação encaminhada ao devedor retornou pelo motivo “a entrega não 

pode ser efetuada – carteiro não atendido”, ocasião em que fora 

oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do 

devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que 

se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso concreto, a 

notificação enviada pelo credor não foi recebida no endereço informado 

no contrato, face a incorreção do endereço. 6. Assim, o credor deveria 

esgotar os meios para a localização do devedor e, não obtendo êxito, 

realizar o protesto, com a intimação por edital, antes da propositura da 

ação, com fins de atender as exigências formais impostas pela lei. 7. Com 

efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 10. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 11. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 12. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P. I. C. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002150-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO PEREIRA LIMA (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: 1002150-55.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: EDIVALDO PEREIRA LIMA Vistos. 1. Cuida-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por AYMORE, em desfavor de EDIVALDO 

PEREIRA LIMA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição 

anexada aos autos, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 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. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 331 de 337



Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006664-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEY CARRO DE SOUZA (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: 1006664-51.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ARLEY CARRO 

DE SOUZA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em desfavor 

de ARLEY CARRO DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição anexada aos autos, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 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. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 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. 9. P. I. C. 10. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001217-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTHER DROSGHIC MENDOZA SOARES (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: 1001217-82.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ESTHER 

DROSGHIC MENDOZA SOARES Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela 

parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. 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 novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a 

baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Proceda o autor, 

a devolução do veículo apreendido ao requerido. 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. 9. P. I. C. 10. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006763-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETYCIA GYSLAYNE OLIVEIRA AGUIAR (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: 1006763-21.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LETYCIA GYSLAYNE OLIVEIRA 

AGUIAR Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em 

desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. A parte requerida não fora devidamente citada. 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 novel Código 

de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas 

processuais pagas na distribuição deixo de condenar em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 8. Considerando que a parte autora desiste do 

prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. 9. P. I. C. 10. Às providências. .. (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005472-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIEL FELIPE DE OLIVEIRA (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: 1005472-20.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: GEZIEL FELIPE DE OLIVEIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 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 novel Código de Processo Civil. 4. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais 

pagas na distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004708-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA LIMA JUREMEIRA (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: 1004708-97.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: KARINA LIMA JUREMEIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 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 novel Código de Processo Civil. 4. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais 

pagas na distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002779-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO FRANCISCO DE AMORIM (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: 1002779-29.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: ADAO FRANCISCO DE AMORIM Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de ADAO FRANCISCO DE AMORIM, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. O autor, em petitório anexado aos autos, veio 

em juízo informar que realizou um acordo extrajudicial com a parte 

requerida, pugnando pela sua homologação e consequente extinção do 

feito. 3. Denoto que a referida peça encontra-se devidamente assinada 

pelas partes. 4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme 

pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003896-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (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: 1003896-55.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte 

autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. 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 novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa 

na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007531-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE PEREIRA DA SILVA (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: 1007531-44.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLAUDETE PEREIRA DA SILVA 

Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição 

retro, a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

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 novel Código 

de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas 

processuais pagas na distribuição deixo de condenar em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004959-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZAIL EVARISTO DA SILVA (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: 1004959-18.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EZAIL 

EVARISTO DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte 

autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. 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 novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa 

na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005551-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. (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: 1005551-62.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: INDUSTRIA 

COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 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 novel Código de Processo Civil. 4. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais 

pagas na distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001435-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINY PALHANO MARINHO (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: 1001435-13.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CAROLINY PALHANO MARINHO 

Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição 

retro, a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

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 novel Código 

de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas 

processuais pagas na distribuição deixo de condenar em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004768-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE MENDES CORREA (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: 1004768-70.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FABIANE MENDES CORREA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, interposto 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de FABIANE 

MENDES CORREA, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. 

Compulsando os autos, verifico que a notificação encaminhada ao 

devedor retornou pelo motivo “ENDEREÇO INCOMPLETO”, ocasião em que 

fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora 

do devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso concreto, a 

notificação enviada pelo credor não foi recebida no endereço informado 

no contrato, face a incorreção do endereço. 6. Assim, o credor deveria 

esgotar os meios para a localização do devedor e, não obtendo êxito, 

realizar o protesto, com a intimação por edital, antes da propositura da 

ação, com fins de atender as exigências formais impostas pela lei. 7. Com 

efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 10. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 11. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 12. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P. I. C. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006333-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA DALIANA RIBEIRO KRUGER (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: 1006333-69.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TAINA DALIANA 

RIBEIRO KRUGER Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, 

em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. 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 novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa 

na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001943-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE JACKELINE DA SILVA (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: 1001943-56.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CRISTIANE 

JACKELINE DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte 

autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. 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 
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485, inciso VIII, do novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa 

na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002584-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN SCALISSE (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: 1002584-78.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: EDIVAN SCALISSE Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. 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 novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a 

baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001935-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIMAR FRANCISCO MINUSCULI (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: 1001935-79.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RUDIMAR FRANCISCO MINUSCULI 

Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição 

retro, a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

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 novel Código 

de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas 

processuais pagas na distribuição deixo de condenar em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004364-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO (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: 1004364-53.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS 

DE AZEVEDO Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em 

desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. 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 novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa 

na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008759-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI NECKEL (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: 1008759-54.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: NERI NECKEL Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela 

parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. 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 novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a 

baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005555-02.2017.8.11.0002

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:

JACI RODRIGUES DA SILVA (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: 1005555-02.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JACI 

RODRIGUES DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte 

autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. 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 novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa 
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na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006514-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEXAS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (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: 1006514-70.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TEXAS 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. 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 novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a 

baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008566-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY DE ASSUNCAO GUZEN (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: 1008566-39.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCIELLY DE ASSUNCAO GUZEN 

Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição 

retro, a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

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 novel Código 

de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas 

processuais pagas na distribuição deixo de condenar em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009374-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (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: 1009374-44.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte 

autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. 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 novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa 

na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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