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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0702898-32.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

ADVOGADO(A):

 MARCIA MARIA SMIELEVSKI – OAB/MT 20.937- OAB/SC

Vistos, etc.

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

por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA. em benefício de 

Martins & Copetti Advogados, seu advogado, referente à Guia nº 01205 

recolhida de forma indevida.

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

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

seguintes documentos no pedido:

 Contrato Social da Empresa ou Escritório de Advocacia beneficiário;

 CPF e Data de Nascimento das sócias Vera Regina Martins e Eliane Maria 

Copetti;

 Certidão do Distribuidor atestando a não utilização da Guia para a 

distribuição da ação.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

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

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0703233-51.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 VACICLIN CLÍNICA DE IMUNIZAÇÕES DE CUIABÁ LTDA

ADVOGADO(A):

 CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO – OAB/MT 

10.891OAB/MT

Vistos, etc.

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

por VACICLIN Clínica de Imunizações de Cuiabá LTDA em benefício 

próprio, referente a Guia nº 96174 recolhida de forma indevida.

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

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

seguintes documentos no pedido:

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para finalidade de “receber e dar quitação”.

Contrato Social da Empresa se o (a) outorgante da procuração for pessoa 

jurídica.

 Contrato Social da Empresa ou Escritório de Advocacia beneficiário;

 Endereço completo da Empresa.

 Nome de todos os sócios inclusos no QSA da Receita Federal;

 CPF de todos os sócios, data de nascimento de todos os sócios.

 Certidão do Distribuidor atestando a não utilização da Guia para a 

distribuição da ação.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

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

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 81/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

00011215-63.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) CESAR ADRIANE LEONCIO, matrícula nº. 24386, 

Gestor Judiciário, na secretaria d 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, 

com efeitos a partir de 15/02/2018.

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

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

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 82/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0703137-36.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) ELGINETE CRUZ DO NASCIMENTO SILVA, 

matrícula nº. 6971, Técnico Judiciário, na secretaria da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 09/02/2018.

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

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

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 83/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO a Movimentação Interna (Tratamento de Saúde do 

Servidor ou de Pessoa da Família) da servidora, conforme do expediente 

CIA nº. 0099348-18.2017.8.11.0000 e que a servidora está em usufruto de 

Licença Médica,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) DANIELLA SILVA CARDOSO, matrícula nº. 9141, 

Analista Judiciário, na Central de Administração da Comarca de Cuiabá, 

com efeitos a partir de 05/02/2018.

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

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

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 84/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0012295-62.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) SHEILA MARIA ALVES DE MORAES, matrícula 

nº. 8588, portador(a) do RG nº. 28241932 SSP/MT e CPF nº. 

048.253.811-20, para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico 

Jurídico, no Gabinete do Juiz da Turma Recursal Única da Comarca de 

Cuiabá - Dr. Sebastião de Arruda Almeida, a partir da assinatura do Termo 

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

publicação desta.
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Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

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

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924488 Nr: 46151-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MENDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109.367

 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$ 

1.208,64 (um mil e duzentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), a 

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

forma separada, sendo R$604,32(seiscentos e quatro reais e trinta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$604,32(seiscentos e 

quatro 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.: 736731 Nr: 33179-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEI DA SILVA TITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE GUSMÃO DE MOURA - 

OAB:12720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

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

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

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

2.966,88 (dois mil e novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.483,44 (um mil quatrocentos e 

oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$1.483,44 (um mil quatrocentos e oitenta e três reais e 

quarenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373419 Nr: 9848-90.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE SILVANA DE MELO BASSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGMAXXI SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA MARTINS - 

OAB:8498/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 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$ 

252,03 (duzentos e cinquenta e dois reais e três centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$173,67 (cento e setenta e três reais e sessenta e sete 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$63,61(sessenta e 

três reais e sessenta e um centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze 

reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709986 Nr: 2901-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO 

CENTRO OESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A- BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA N. DIAS 

BARCHET - OAB:7.213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:1606/RO

 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$347,35 (trezentos e quarenta sete reais e trinta e cinco centavos), a 

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

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036427 Nr: 39802-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZIANDRO BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JOSÉ EDGAR DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.600-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$ 

2.142,56 (dois mil e cento e quarenta e dois reais e cinquenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.071,28(um mil e setenta e um 

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

R$1.071,28(um mil e setenta e um reais e vinte e oito centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1168724 Nr: 39572-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS DAMACENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

trinta e oito reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227398 Nr: 34619-74.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA GON GUIMARÃES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B

 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$ 

720,52 (setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$343,67(trezentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276036 Nr: 4675-56.2007.811.0041

 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: ORLANDO JALES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE RAGNINI, RONIVALT CAMPOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PIRES DE 

CAMARGO - OAB:12703-B, EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA FÁTIMA MARIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5.408/MT

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 6.597,26 (seis mil e quinhentos e noventa e 

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

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 653,83 

(seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 659,73 (seiscentos e cinquenta e 

nove reais e setenta e três centavos), para fins da guia de taxa. E para a 

parte requerida o valor de R$ 2.615,30 (dois mil e seiscentos e quinze 

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

2.638,90 (dois mil e seiscentos e trinta e oito reais e noventa centavos), 

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

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

sendo que para a parte requerente o valor de R$ 5,90 (cinco reais e 

noventa centavos) e para a parte requerida o valor R$ 23,60 (vinte e três 

reais e sessenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348223 Nr: 18533-23.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A- BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, MICHELLE CAMACHO DE ABREU - 

OAB:12185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212/MT, LÁZARO GOMES JÚNIOR - OAB:8194/MS

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

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

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

1.428,52 (um mil e quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$684,76 (seiscentos e oitenta e 

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

custas e R$714,26(setecentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 6 de 648



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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352839 Nr: 23123-43.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS BATISTA MARTINS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

330,97 (trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$173,67 (cento e setenta e três reais e sessenta e sete 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$142,55(cento e 

quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 

(quatorze reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado 

em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, 

Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792535 Nr: 46632-61.2012.811.0041

 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: ESPOLIO DE FERNANDO BARBOSA DOS REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

718,19 (setecentos e dezoito reais e dezenove centavos), a que foi 

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

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

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

341,34(trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811638 Nr: 18125-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DE FÁTIMA BONFADINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Rodrigo Luís Gomes Penna 

- OAB/MT 9.998 - OAB:

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944123 Nr: 56952-05.2014.811.0041

 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: LUIZ NEVES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 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$ 

1.468,28 (um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$734,14(setecentos e trinta e 

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

R$734,14(setecentos e trinta e quatro reais e quatorze 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.: 981315 Nr: 14691-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA PIMENTA MOURA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

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

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

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

1.179,16 (um mil e cento e setenta e nove reais e dezesseis centavos), a 

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

forma separada, sendo R$589,58(quinhentos e oitenta e nove reais e 

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

589,58(quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), 

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

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

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 
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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.: 301732 Nr: 14105-32.2007.811.0041

 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: DOMINGOS PADILHA DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, VALTENCIR REIS PEREIRA - OAB:9.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:16626/PR, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189

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

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

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

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

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

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

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

e sete reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376440 Nr: 12536-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELZA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/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$ 

1.162,44 (um mil e cento e sessenta e dois reais e quarenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$551,72 (quinhentos e cinquenta e 

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

e R$581,22(quinhentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388536 Nr: 24228-21.2009.811.0041

 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: FRANCISCA CIONEIDES DE NASCIMENTO

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

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

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

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

JÚNIOR - OAB:7.670MT

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

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

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

682,98 (seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$347,35 (trezentos e quarenta 

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

e R$306,13(trezentos e seis reais e treze centavos quarenta e quatro 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426535 Nr: 9321-07.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO SERAFIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERREIRA QUEIROZ - 

OAB:9337-B, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 

-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$ 

823,12 (oitocentos e vinte e três reais e doze centavos centavos), a que 

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

separada, sendo R$382,06 (trezentos e oitenta e dois reais e seis 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$411,56(quatrocentos 

e onze reais e cinquenta e seis centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711816 Nr: 4888-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MATIAS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052/MT, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/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$ 

373,49 (trezentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), a 

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

forma separada, sendo R$263,79 (duzentos e sessenta e três reais e 

setenta e nove centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$89,05(oitenta e nove reais e cinco centavos), para fins da guia de taxa 

e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 20,65 (vinte 

reais e sessenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome 

de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755025 Nr: 7026-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA FIGUEIREDO, FABIANE CORREIA 

ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

3.543,08 (três mil e quinhentos e quarenta e três reais e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$1.771,54(um mil e setecentos e setenta e um 

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

e R$1.771,54(um mil e setecentos e setenta e um reais e cinquenta e 

quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002668 Nr: 24534-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE MARIA BORGES

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

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP, MAXIMILLIAN TONELLO - OAB:17979 OAB/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$ 

3.807,73 (três mil e oitocentos e sete reais e setenta e três centavos), a 

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

forma separada, sendo R$1.951,71(um mil e novecentos e cinquenta e um 

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

R$1.951,71(um mil e novecentos e cinquenta e um 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.: 1072988 Nr: 56651-24.2015.811.0041

 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: EPDC, ADEMIL JOSE DA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/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$ 

525,03 (quinhentos e vinte e cinco reais e três centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 148,18(cento e 

quarenta e oito reais e dezoito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093517 Nr: 7735-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE THIAGO PINHEIRO DE AMORIM

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

OAB:OAB/MT 12.903

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

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

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

750,52 (setecentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), a que 

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

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

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

373,67(trezentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1114429 Nr: 16474-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 9 de 648



 PARTE AUTORA: EVERSON GONÇALVES DOS SANTOS

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128057 Nr: 22172-68.2016.811.0041

 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: PATRICK AUDIERES MOTTA CORTINA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036309-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

TERRA SELVAGEM GOLF CLUB (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O (ADVOGADO)

VANESSA PONGELUPPI NOBREGA (PERITO / INTÉRPRETE)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RELAÇÃO DE CREDORES AUTOS N.º 

1036309-04.2017.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: COMPLEXX 

TECNOLOGIA LTDA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/11/2017 

ADMISTRADOR JUDICIAL: Dra. Aline Pongelupi Nobrega ADVOGADOS DA 

REQUERENTE: Augusto Cesar de Carvalho Barcelos VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.535.222,80 FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E INTERESSADOS, 

nos termos do art. 52 da Lei n. 11.101/05, da presente ação de 

Recuperação Judicial deferida à empresa, consoante consta da decisão a 

seguir transcrita, ficando advertidos os credores do prazo disposto no 

artigo 7o, parágrafo 1o da Lei n. 11. 101/205 para, em 15 (quinze) dias 

apresentarem suas habilitações de crédito a Administradora Judicial pelo 

e-mai l :  a tendimento@pongelupieborges.com.br ,  bem como 

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

para manifestarem sobre o plano de Recuperação Judicial, a partir da 

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

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

costume para que no futuro ninguém possa alegar ignorância. RESUMO 

DA INICIAL: Cuida-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizado por 

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente qualificada e representada nos autos. A Empresa 

Requerente conta com mais de 21 (vinte e um) anos de experiência na 

área de Tecnologia da Informação, prestando serviços a companhias de 

todos os tamanhos, espalhadas em vários estados brasileiros, integrando 

Serviços de Comunicação e Tecnologia da Informação, com soluções 

completas para rede de cabeamento estruturada, internet via satélite, 

dados, voz, serviços de infraestrutura de rede elétrica de baixa tensão e 

manutenção de equipamentos de informática. Especializada na área da 

tecnologia da informação, dentre seus principiais clientes figuram órgãos 

públicos nas diversas esferas de governo, atuando também no mercado 

corporativo privado, mercado de varejo e agronegócio. Num curto espaço 

de tempo, a Requerente atingiu a marca de aproximadamente 70 (setenta) 

funcionários e iniciou a prestação de serviços ao mercado de governo 

participando de licitações no âmbito estadual e municipal. Diante da 

qualidade dos serviços prestados, e da idoneidade da empresa 

Requerente, no ano de 2004, esta saiu vitoriosa numa licitação no governo 

de Mato Grosso para prover este serviço para a Secretaria de Fazenda, e 

com isso, atingiu a marca de aproximadamente 100 (cem) funcionários. 

Reconhecida no mercado de tecnologia de informação, aliada à excelente 

reputação, no ano de 2009, a Requerente participa de nova licitação e sai 

vencedora desta feita, para prestar serviços de manutenção em 

microcomputadores, infraestrutura de rede elétrica e lógica da Secretaria 

da Educação. Com isso, foi necessária a expansão da estrutura de 

atendimento para atender os 13 (treze) pólos no interior cobrindo os 141 

(cento e quarenta e um) Municípios do Estado, atendendo 900 

(novecentas) unidades da secretaria de educação com um total de 

aproximadamente 60.000 (sessenta mil) equipamentos, assim, o total de 

funcionários da Requerente passou para 200 (duzentos). A situação 

financeira da Requerente foi agravada pela inadimplência de seu maior e 

cliente – Governo do Estado de Mato Grosso – que, em janeiro de 2015, 

com a decretação de moratória por parte deste, suspendeu os 

pagamentos por serviços já realizados nos meses de novembro e 

dezembro de 2014. Diante da fragilidade da situação econômica e política 

que assolou o país, o Estado impôs uma forte pressão para reduzir os 

valores dos contratos, apesar da falta de reajuste do governo anterior, ou 

seja, além dos valores estarem defasados, o Estado exigia a redução dos 

valores dos contratos, com isso, a inadimplência de seu maior cliente se 

estendeu de janeiro a maio de 2015. Mesmo diante da inadimplência de 07 

(sete) meses, a Requerente, visando honrar seus compromissos 

contratuais, manteve por meses a execução dos serviços, contudo sem 

receber por eles, situação que forçou a Requerente a aumentar o 

endividamento bancário, com fornecedores, fiscal, o que impediu a 

renovação das certidões juntos aos órgãos da receita federal, estadual e 

municipal, documentos imprescindíveis para receber dos contratos do 
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governo. A impossibilidade de obtenção das certidões negativas se deu 

pela inadimplência do Estado, e diante disso, esse se recusava a efetuar o 

pagamento dos débitos vencidos e vincendos. Em apenas 02 (dois) anos, 

de gestão política (Brasil e Estado de Mato Grosso) temerária e 

irresponsável, a Requerente se deparou com um crescimento de seu 

passivo e redução de seus ativos, mesmo assim, sempre engajada na 

prestação de serviços e na recuperação de sua saúde financeira, 

principalmente na preservação de 21 (vinte e um) anos de vida de uma 

empresa que gerava mais de 200 (duzentos) empregos. Logo, 

considerável parcela do capital necessário para suprir a demanda das 

atividades empresariais teve de ser angariado por meio de empréstimos 

bancários obtidos a curto prazo para pagamento e com altas taxas de 

juros.Em síntese, alegam que muito embora a empresa sempre foi 

reconhecido pela seriedade e transparência, e que seu trabalho sempre 

foi pautado na credibilidade junto a seus fornecedores, parceiros e 

colaboradores, devido a atual situação e frente a impossibilidade de 

manter a regularidade de seus compromissos, não restou outra alternativa 

senão a de ingressar com a Ação de Recuperação Judicial, a fim de que 

possa equacionar seu passivo, proteger seus ativos e continuar 

cumprindo sua função social. Afirmam que com o deferimento da 

Recuperação Judicial, terão oportunidade de negociar com todos os seus 

credores de uma única vez e em pé de igualdade, demonstrando que têm 

condições suficientes, de continuar operando, de cumprir com as 

obrigações, desde que cada credor ofereça a sua cota de sacrifício 

juntamente com a devedora, bem como que o pagamento aos credores só 

se fará possível se o tangível e o intangível, que compõe o total dos ativos 

produtivos da devedora, permanecerem juntos. Com a petição inicial, 

juntou documentos. RESUMO DA DECISÃO: Assim, diante do exposto e 

nos termos do art. 52 da Lei nº 11.101/05, defiro o processamento da 

Recuperação Judicial da empresa Complexx Tecnologia Ltda., objetivando 

a preservação da sua função social e o estímulo à atividade econômica, 

ressalvando que o processamento da demanda não poderá inviabilizar o 

recebimento de importâncias e créditos oriundos de negócios e contratos 

que não se submetem aos efeitos da ação recuperacional. Haja vista o 

deferimento do processamento da recuperação judicial: a. Nomeio como 

Administradora Judicial a Sra. Aline Pongelupi Nobrega Borges, advogada 

inscrita na OAB/MT sob nº 12.708, com endereço profissional na Rua 

Adolfo Luz, nº 88, sala 08, Ed. Porão, Bosque da Saúde II, Cuiabá/MT, CEP 

7 8 . 0 5 0 - 2 0 0 ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  3 6 2 7 - 2 7 5 2  e  e - m a i l 

aline@pongelupiborges.com.br, que deverá ser intimada pessoalmente 

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

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

fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a 

ele inerentes, nos termos do art. 22 da LRF. b. Determino a dispensa da 

apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas 

atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para 

recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, sem 

prejuízo do recebimento pelos serviços reconhecidos e efetivamente já 

prestados. c. Quanto ao pedido de dispensa de certidões negativas para 

participar de licitação, o art. 52, II, da LRF estabelece que as empresas em 

recuperação judicial estão dispensadas de apresentar certidões negativas 

para o exercício de suas atividades. Contudo, faz exceção expressa 

quanto à contratação com o Poder Público e para recebimento de 

benefícios ou incentivos fiscais. Indefiro o pedido de dispensa de 

certidões negativas para a participação de licitação (id. 10923973). d. Em 

observância ao art. 69 da LRF, deverá a recuperanda acrescentar em 

seus atos, contratos e documentos firmados a expressão “EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, após o respectivo nome empresarial; e. 

Ordeno a suspensão de todas as ações e execuções contra a 

requerente, pelo prazo de 180 dias corridos, nos termos e com as 

ressalvas contidas no art. 6º e seus parágrafos e art. 49, §§3º e 4º, 

ambos da LRF, exclusivamente com relação à recuperanda (STJ, REsp n. 

1.333.349/CE), cabendo à devedora promover a comunicação da 

suspensão processual aos juízos competentes, a teor do art. 52, §3º, da 

LRF; f. A requerente deverá apresentar as suas contas demonstrativas 

mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, até o 10º dia 

subsequente ao encerramento do respectivo mês, sob pena de destituição 

de seus administradores, devendo atender prontamente às solicitações da 

administradora judicial para permitir o acompanhamento de suas 

atividades; g. No prazo de 10 dias corridos, deverá a recuperanda 

apresentar a sua lista completa de credores, na forma exigida pelo art. 51, 

III, da LRF, incluindo todos os créditos devidos, até mesmo aqueles não 

sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, a qual constará do edital 

previsto no art. 52, § 1º, da LRF, bem como a declaração de 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 48 da LRF, cópia legível 

dos documentos pessoais dos sócios e do fluxo de caixa projetado e as 

matrículas dos bens em nome da empresa, constantes na relação de id. 

10924232. h. A recuperanda deverá apresentar o plano de recuperação 

judicial no prazo improrrogável de 60 dias corridos, contados da 

publicação desta decisão, cabendo à mesma o estrito cumprimento das 

exigências contidas nos arts. 53 e seguintes da LRF, com a indicação 

concreta dos meios de recuperação a serem empregados, sob pena de 

convolação do pedido em falência, ficando ainda advertida acerca do 

disposto nos arts. 52, § 4°, e 66 da mesma Lei. i. Oficie-se à JUCEMAT 

para a devida averbação e anotação da tramitação da presente 

recuperação judicial em seus registros; j. Oficiem-se ao Cartório de 

Protesto de Cuiabá para que se abstenha de lavrar protestos contra a 

empresa recuperanda, e aos Órgãos Restritivos de Crédito para que não 

promovam novos apontamentos, relativos aos créditos objeto desta 

recuperação judicial, suspendendo os já existentes pelo prazo de 180 dias 

corridos, contados do deferimento da recuperação judicial; k. Intime-se o 

Ministério Público e comunique-se por carta as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual de Mato Grosso e dos municípios em que porventura a devedora 

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

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

processamento desta recuperação judicial; l. Intime-se a recuperanda 

para, em 05 dias corridos, apresentar para a Secretaria, por meio do 

e-mail cba.1civeledital@tjmt.jus.br, a minuta do edital referente ao art. 52, 

§1º, da LRF, na qual deverá constar: a) o resumo do pedido das 

devedoras e desta decisão; e b) a relação nominal de credores 

apresentada na forma exigida no item f acima, com a discriminação do 

valor e a classificação de cada crédito em formato compatível (word). m. 

Com a apresentação do plano de recuperação expeça-se novo Edital, 

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

de 30 dias corridos para eventuais objeções pelos credores, o qual 

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

55, LRF), contendo a lista de credores da administradora judicial, caso já 

esteja acostada aos autos, indicando o local, horário e prazo comum em 

que os documentos que fundamentaram a elaboração da lista estão 

disponíveis para consulta, bem como constando as advertências do art. 8º 

da LRF, principalmente o prazo de 10 dias corridos para distribuição 

perante esta Vara de impugnações sobre eventual ausência de crédito, 

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

sistema informatizado os dados dos credores e respectivos advogados 

que porventura apresentem instrumento procuratório, para que recebam 

intimação de todas as decisões proferidas nestes autos. Convém salientar 

que os prazos específicos da LRF correrão a partir da publicação dos 

respectivos editais nos órgãos oficiais (art. 191, LRF), e não da 

publicação no DJe. No mais, oficiem-se às Fazendas Públicas acerca 

desta decisão. Intimem-se e cumpra-se, expedindo urgente o necessário. 

Cuiabá, 25 de janeiro de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito”. RELAÇÃO DE CREDORES (Nome do Credor, Classificação e Valor 

do Crédito): ADEMILSON PEREIRA DA SILVA, TRABALHISTA, R$3.000,00; 

ADRIANO JOSÉ FERRARI, TRABALHISTA, R$12.489,66; ADRIEL DA SILVA 

FERREIRA, TRABALHISTA, R$12.467,28; ALLAN VASCONCELOS DA 

SILVA, TRABALHISTA, R$25.566,30; AMANDA LAUANY FERREIRA DE 

PADUA, TRABALHISTA, R$1.043,67; ANALINE FRANCINO BASTOS, 

TRABALHISTA, R$7.532,13; ANDERSON GONÇALO SOUZA NOGUEIRA, 

TRABALHISTA,R$ 833,34; ARIELLE LETÍCIA SIQUEIRA RAMOS, 

TRABALHISTA, R$18.869,11; BIANCA FERREIRA DA SILVA ARAÚJO 

NASCIMENTO, TRABALHISTA, R$3.077,06; CARLOS ALBERTO PERROT 

BEZERRA, TRABALHISTA, R$ 8.142,25; CARLOS FERREIRA, 

TRABALHISTA, R$15.493,23; CLEBERSON FERNANDES DIAS, 

TRABALHISTA, R$14.698,36; CLETO ALVES PEREIRA JÚNIOR, 

TRABALHISTA, R$1.600,00; DANIEL FERNANDO ALVES, TRABALHISTA, 

R$16.692,74; DARIANE FÁTIMA DOS SANTOS DUTRA, TRABALHISTA, 

R$32.841,27; DIEU JUSTE SAINVIL, TRABALHISTA, R$12.599,31; 

DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA, TRABALHISTA, R$16.739,03; EDER 

SÉRGIO LATORRACA PEREIRA, TRABALHISTA, R$52.874,47; EDMILSON 

SILVA DA COSTA JACOMO, TRABALHISTA, R$39.372,28; EIDEBERTE 

RIBEIRO RAMOS, TRABALHISTA, R$11.675,81; EMERSON JESUS SILVA, 

TRABALHISTA, R$35.036,95; FÁBIO GONÇALO DE QUEIROZ, 

TRABALHISTA, R$34.750,93; FREDERICO TAQUES DE CAMPOS, 

TRABALHISTA,R$29.748,58; GILMAR WILLIAN MARTINS DA SILVA, 
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TRABALHISTA, R$10.330,00; GILVAN BRAULIO ZANATTA, 

TRABALHISTA, R$28.494,52; IZAIAS VIEIRAS DE SOUZATRABALHISTA, 

R$11.345,00; JÉSSICA DE SOUZA, TRABALHISTA,R$10.627,40; 

JOEMERSON DA SILVA LIMA, TRABALHISTA,R$15.963,29; JOSIEL DA 

SILVA SAMPAIO, TRABALHISTA, R$6.953,29; JULIANO DE JESUS BUENO 

TRABALHISTA, R$42.654,34; JULIANO LUIS GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

TRABALHISTA, R$3.000,00; JÚLIO CÉSAR DE ARRUDA PIRES, 

TRABALHISTA, R$49.966,17; KARLA NALINI, TRABALHISTA, 

R$44.712,12; LENILTON CARLOS DE SOUZA COMPOS, TRABALHISTA, 

R$24.959,16; LINO DA COSTA PORTUGAL, TRABALHISTA, R$28.219,47; 

LÚCIO DA MOTA MOREIRA, TRABALHISTA, R$55.598,42; LUÍS HENRIQUE 

MOURA, TRABALHISTA, R$25.274,11; LUIZ UBIRAJARA RIBEIRO, 

TRABALHISTA,R$ 18.836,97; MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA NEVES, 

TRABALHISTA, R$34.725,94; MÁRCIO LAURO DA COSTA, 

TRABALHISTA, R$13.217,39; MARCOS ANTÔNIO DE LIMA ALMEIDA, 

TRABALHISTA, R$11.610,39; MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SANTANA, 

TRABALHISTA, R$26.223,74; MARCOS ANTÔNIO DO ESPÍRITO SANTO, 

TRABALHISTA, R$1.600,00; MARÍLIO SILVA MEDEIROS, TRABALHISTA, 

R$10.547,78; NADIR MARTINS DA MATA, TRABALHISTA, R$3.090,91; 

OBERDAN OLIVEIRA GALVÃO, TRABALHISTA, R$11.622,53; OTACILIO 

JOSÉ PEREIRA, TRABALHISTA, R$28.635,04; PAULO FERNANDES DE 

ALMEIDA, TRABALHISTA, R$12.441,33; PERICLES CLEYTON BRITO DA 

SILVA, TRABALHISTA, R$23.730,35; RAMIRO DIAS DA SILVA, 

TRABALHISTA, R$12.940,49; RAQUEL JARDIM DE FALCHI, 

TRABALHISTA, R$5.182,66; RUAL MIRANDA DE ALMEIDA, 

TRABALHISTA, R$24.322,66; REINALDO FRANCISCO DA SILVA, 

TRABALHISTA, R$3.011,07; RICHARD ANTÔNIO DE ALMEIDA HORA, 

TRABALHISTA, R$7.463,50; RODOLFO AUGUSTO EREGIPE FIGUEIREDO, 

TRABALHISTA, R$9.250,72; RODRIGO EDUARDO LEÃO, TRABALHISTA, 

R$15.313,50; RODRIGO MOREIRA RODRIGUES, TRABALHISTA, 

R$11.598,00; RODRIGO VIEIRA LUIZ, TRABALHISTA, R$12.218,83; 

SANDRO HENRIQUE DE CAMPOS, TRABALHISTA, R$10.330,12; SHELBI 

SILVA MORAIS, TRABALHISTA, R$10.234,00; SIDINEI ARAÚJO DIAS, 

TRABALHISTA, R$14.487,79; SIDINEY FARIA FERREIRA, TRABALHISTA, 

R$20.485,38; THIAGO AMORIM MARTINS DE ANDRADE, TRABALHISTA, 

R$9.054,65; THIAGO NOVAES COSTA, TRABALHISTA, R$2.562,16; 

VANDERLEI DA COSTA, TRABALHISTA, R$12.935,63; VANDERLEY 

TIMOTEO DA ROSA, TRABALHISTA, R$14.465,95; VINÍCIUS LUIZ XAVIER 

DE FARIA, TRABALHISTA, R$14.674,44; WALMIR PERES RAMOS, 

TRABALHISTA, R$53.164,25; WESLLEY DA SILVA AMORA FRANCA, 

TRABALHISTA, R$6.984,81; WILLIAN OLIVEIRA SCARIOT, TRABALHISTA, 

R$8.278,88; A P CARLINI – ME, QUIROGRAFÁRIO, R$1.568,00; ADRIANO 

GHILARDI BORGES, QUIROGRAFÁRIO, R$3.117,00; AGAPE MOTOS 

CENTER, QUIROGRAFÁRIO, R$378,15; ANA TAVARES DE AGUIAR, 

QUIROGRAFÁRIO, R$10.700,00; ANALICE DE OLIVEIRA MARCATO, 

QUIROGRAFÁRIO, R$2.755,97; ANIMA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

POSTAIS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$493,70; ANTÔNIO MARCOS 

DANTAS PEREIRA, QUIROGRAFÁRIO, R$5.950,00; ATIVA LOCAÇÃO, 

QUIROGRAFÁRIO, R$1.550,00; BELLAFAMA IND. E COM. DE VESTUÁRIO 

LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$1.468,00; BRANEL COMÉRCIO MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$2.413,47; BRASIL TELECOM S/A, 

QUIROGRAFÁRIO, R$7.498,50; CAFÉ DO RUBINHO EIRELE-ME, 

QUIROGRAFÁRIO, R$1.750,00; CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

CUIABÁ, QUIROGRAFÁRIO, R$56.076,51; CATHO ONLINE LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$598,00; CENTRO ALFA CAMPUS ALOYSIO FARIA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$3.000,00; CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 

ESCOLA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 14.687,20; CLARO S.A, 

QUIROGRAFÁRIO, R$5.804,05; COMERCIAL AMAZONIA DE PETRÓLEO 

LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 536,34; CONSTRUTORA IRMÃO LORENZETTI 

LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 13.908,50; CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES 

LTDA-ME, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.313,71; CUIABÁ SERVICE ASSIST. 

TÉCNICA EM TELEFONIA, QUIROGRAFÁRIO, R$1.239,75; D K L IND. E 

COM. LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$20.261,69; DATAPLUS INFORMÁTICA 

ELETRÔNICA, QUIROGRAFÁRIO, R$720,60; DEM & DEM COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$50.890,24;DINÂMICA 

SERVIÇOS TECNOLOGIA E CONS. LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$1.950,00; 

DISMAFE DIST. MÁQUINA FERRAMENTAS S/A, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

847,03; DOUGLAS EMÍLIO-ME, QUIROGRAFÁRIO, R$18.781,00; EATON 

POWER SOLUTION LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$9.281,28; ELETRO FIOS 

MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$37.000,00; ELQUIONE 

JOSÉ COSTA, QUIROGRAFÁRIO, R$280,00; ELSON PEDRO ROSA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$11.697,63; ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA, QUIROGRAFÁRIO, R$12.054,89; EVERSON GOMES DA 

SILVA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 3.870,20; EZLY CRM INFORMÁTICA LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO,R$ 4.464,04; FÁBIO MENEZES E SILVA – ME, 

QUIROGRAFÁRIO, R$605,40; FERREIRA DE MELO E CIA LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$453,33; FRANCISTEL DIAS LISBOA – ME, 

QUIROGRAFÁRIO, R$3.174,60; GL ELETRO ELETRÔNICOS 

QUIROGRAFÁRIO, R$1.263,82; GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$17.319,35; GRÁFICA E EDITORA LINCE LTDA-ME, , 

QUIROGRAFÁRIO, R$444,00; HANNELIESE REITER PATIS ME, 

QUIROGRAFÁRIO, R$441,41; HELCIO SILVEIRA DIAS, QUIROGRAFÁRIO, 

R$273,00; HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP, QUIROGRAFÁRIO, 

R$81.702,54; HNS AMERICAS COMUNICAÇÕES LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$145.776,02; HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$281.414,63; ICONE AUTOLOCADORA LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$15.000,00; J2A CONSULTORIA E SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO, QUIROGRAFÁRIO, R$3.704,59; JAMEL RACHID DE SOUZA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$10.504,00; L.H.C. CONSTRUÇÕES TELEFONICAS 

LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$2.500,00; LEONARDO PEREIRA PROFETA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$2.326,00; LIVETECH DA BAHIA IND. E COM. LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$7.728,33; LOCARRO LOCADORA DE VEÍCULOS, 

QUIROGRAFÁRIO, R$15.750,00; LÚCIA HELENA RODRIGUES DOS 

SANTOS, QUIROGRAFÁRIO, R$62.400,00; LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES DE 

VINCENZI-ME, QUIROGRAFÁRIO, R$8.616,00; LUNETO SOLUCION COM. E 

SERVIÇOS DE AUTOM., QUIROGRAFÁRIO, R$3.920,00; LUIZA MARQUES 

MATEUS, QUIROGRAFÁRIO, R$7.500,00; MAVI COM. DE PROD. DE 

INFORMÁTICA-ME, QUIROGRAFÁRIO, R$34.925,65, MAXIMA 

ASSESSORIA EM CONTROLE E PREVENÇÃO, QUIROGRAFÁRIO, 

R$1.000,00; MEJID RAFIC EL SAVED, QUIROGRAFÁRIO, R$612,00; 

MILTON M RIOS-EPP, QUIROGRAFÁRIO, R$700,00; MITSUI ALIMENTOS 

LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$1.098,75; MIXX SOLUÇÕES COMERC. 

SERVIÇOES LTDA ME, QUIROGRAFÁRIO, R$10.000,00; MOVIDA 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., QUIROGRAFÁRIO, R$2.495,87; MT 

GUINDASTES E GUINCHOS LTDA-ME, QUIROGRAFÁRIO, R$324,00; 

NILSON DE JESUS POMPEO JÚNIOR, QUIROGRAFÁRIO, R$12.500,00; 

NUCLEO DE INF. E COOD. DO PONTO BR, QUIROGRAFÁRIO, R$4.830,00; 

PAPEL NOBRE COM. MAT. P/ ESCRITÓRIO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$1.915,59; PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS S, 

QUIROGRAFÁRIO, R$22.881,43; PEDRO FRANCISCO FLORES, 

QUIROGRAFÁRIO, R$6.288,77; PETEL MAT. CONST. E EQUIP. LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$5.051,30; PISOAG DO BRASIL LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$4.476,87; PIZZATIO MATERIAIS ELÉTRICOS 

LTDA-EPP, QUIROGRAFÁRIO, R$6.551,26; PLUGMAIS DIST. INFORM. E 

TELECOMUNICAÇÕES, QUIROGRAFÁRIO, R$4.588,33; PORTO SEGURO 

COMPANHIA SEGUROS GERAIS, QUIROGRAFÁRIO, R$1.053,14; POSTO 

BATERIAS GALVÃO EIRELI, QUIROGRAFÁRIO, R$3.699,39; RA 

DISTRIBUIDORA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$2.117,31; RASTIM COMÉRCIO E INSTALAÇÕES INDÚSTRIAIS, 

QUIROGRAFÁRIO, R$8.934,46; REGUS DO BRASIL LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$3.699,06; SANTO ANDRÉ TRANSPORTE E REM. DE 

ENTULHOS, QUIROGRAFÁRIO, R$1.000,00; SDMO ENERGIA IND. E COM. 

DE MÁQUINAS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.542,66; SERASA S.A., 

QUIROGRAFÁRIO, R$4.341,77; SIN EMPREGO EMP. PROC. DADOS EST. 

MT, QUIROGRAFÁRIO, R$14.276,35; SINDICATO DOS TRAB. IND. CONST. 

CIVIL CB, QUIROGRAFÁRIO, R$129,09; SITEVIP INTERNET LTDA EPP, 

QUIROGRAFÁRIO, R$748,23; SMA COMÉRCIO MATERIAIS ELÉTRICOS 

LTDA-ME, QUIROGRAFÁRIO, R$2.666,46; SOLIDEZ LOCADORA DE 

VEÍCULOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$15.136,15; SR CAPACITAÇÃO E 

TREINAMENTO EMPRESARIAL, QUIROGRAFÁRIO, R$375,02; TC 

CONSTRUTORA LTDA ME, QUIROGRAFÁRIO, R$9.500,00; TELETRON 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORM. LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$1.531,82; 

TEMPOEL BRASIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$1.823,20; TERRA SELVAGEM AS, QUIROGRAFÁRIO, R$24.831,84; 

TOTVS S/A, QUIROGRAFÁRIO, R$7.252,61; UDELSON TONTIM, 

QUIROGRAFÁRIO, R$6.500,00; UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO, QUIROGRAFÁRIO, R$92.308,09; UNO DATACENTER 

ANTISPAM E INTERNET SOLUTIONS, QUIROGRAFÁRIO, R$3.150,00; 

VIASEG SEGURANÇA ELET. MONITORAMENTO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$2.398,86; VILMAR DA SILVA EIRELI-ME, QUIROGRAFÁRIO, R$ 309,78; 

W.B.R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP, QUIROGRAFÁRIO, 

R$6.993,96; W2 COMÉRCIO DE TELEFONE INFO E EQUIP LTD, 

QUIROGRAFÁRIO, R$232,00; WENDELL ALVES ALMEIDA REZENDA 

CARVALHO, QUIROGRAFÁRIO, R$2.077,05; WESTCON BRASIL LTDA, 
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QUIROGRAFÁRIO, R$246.294,99; COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

NOVA, QUIROGRAFÁRIO, R$200.000,00; ITAÚ UNIBANCO, 

QUIROGRAFÁRIO, R$82.742,97; ZIGOMAR FERREIRA FRANCO FILHO, 

QUIROGRAFÁRIO R$600.000,00; BANCO DO BRASIL, GARANTIA REAL, 

R$434.833,64; BANCO DO BRASIL, GARANTIA REAL, R$311.751,48; 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GARANTIA REAL, R$135.538,08; CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, GARANTIA REAL, R$503.176,42; CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, GARANTIA REAL, R$315.528,62. ADVERTÊNCIAS: 

FICAM INTIMADOS OS CREDORES E TERCEIROS DOS PRAZOS 

PREVISTOS NO ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05 (15 DIAS), PARA 

APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES DE CRÉDITO A SEREM ENTREGUES A 

A D M I N I S T R A D O R A  J U D I C I A L  p e l o  e - m a i l : 

atendimento@pongelupieborges.com.br, E AINDA PARA QUE, QUERENDO, 

APRESENTEM OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO A SER 

APRESENTADO NOS TERMOS DO ART. 55 DESTA LEI E DE 30 (TRINTA) 

DIAS CORRIDOS PARA APRESENTAÇÃO DE OBJEÇÕES AO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM JUÍZO, QUANDO APRESENTADO PELA 

DEVEDORA, NA FORMA DO ART. 55 DA LRF, ASSINARÁ E DEVOLVERÁ 

ÀS RECUPERANDAS PARA QUE ELAS PROVIDENCIEM A PUBLICAÇÃO 

NO PRAZO DE 5 DIAS, COMPROVANDO NOS AUTOS NO MESMO PRAZO. 

Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que foi nomeada 

Administradora Judicial a Advogada Aline Pongelupi Nóbrega, OAB/MT 

12.708, com escritório situado a Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1610, 

sala 2, Centro Empresarial Xavier, Pico do Amor, CEP 78065-000, 

Cuiabá-MT, fone; 3627-2752 3023-2456, onde os documentos da 

recuperanda podem ser consultados. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, José Viegas Mendes Neto, Estagiário, 

digitei. Cuiabá/MT, 08 de Fevereiro de 2018. Creuza Pereira da Costa 

Tezolin Matricula 2194 Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1206094 Nr: 6847-19.2017.811.0041

 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: JORDÃO VIEIRA LIMA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA PATRICIA CHAGAS 

MUNIZ DIAS - OAB:1147/RO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

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

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

CREDORES interposta por JORDÃO VIEIRA LIMA por dependência aos 

autos da recuperação judicial TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA E 

VALOR ENGENHARIA LTDA (Processo nº 30015-21.2015.811.0041 – 

Código 1015739), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1253017 Nr: 22121-23.2017.811.0041

 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: STEFFANY PADINHA DE OLIVEIRA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 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.: 862077 Nr: 3337-03.2014.811.0041

 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: SINDICATO DOS MOTORISTA PROF. TRAB. EM 

EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE CBÁ, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

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

OAB:18763-A, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - OAB:

 Impulsiono os autos e intimo o novel Administrado Judicial para se 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079567 Nr: 1267-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA CHICK LTDA, 

DROGASARAH MEDICAMENTOS LTDA EPP, CHICK PRIME DROGARIA 

LTDA EPP, C.H.K DROGARIA LTDA -ME, DJ DROGARIA LTDA -ME

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

OAB:MT 19.198, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - 

OAB:10280/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.: 1223279 Nr: 12580-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLLIANE VENERO NUNES, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:9229/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Trata-se de Habilitação Retardatária que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por POLLIANE 

VENERO NUNES por dependência aos autos da massa falida da COTTON 

KING LTDA (Processo nº 29375-91.2010.811.0041 – Código 459997), 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1228607 Nr: 14381-14.2017.811.0041

 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: JULIANA CARDOSO DA SILVA

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

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873, ROBERTA VIEIRA MOREIRA - OAB:OAB/MT 

16.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Trata-se de Habilitação Retardatária que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por JULIANA 

CARDOSO DA SILVA por dependência aos autos da recuperação judicial 

da OLHETE RESTAURANTE LTDA (Processo nº 34536-09.2015.811.0041 

– Código 1025409), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 718229 Nr: 14343-12.2011.811.0041

 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: TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO BRILHANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LASTHENIA DE FREITAS VARÃO 

- OAB:4695/MT, RENAN DE SOUZA CAMPOS - OAB:14.455-B/MT, 

SIMONE GADELHA PEMPP - OAB:11.350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA. - 

OAB:20.626/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de publicar a decisão retro: “Assim, 

com base no disposto no artigo 3º, da Lei n.º 11.101/2005, DECLARO, de 

ofício, a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a presente 

ação, e determino a remessa dos autos à uma das varas cíveis da 

Comarca de Goiânia/GO, por ser o foro competente, com as devidas 

baixas e anotações.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 893247 Nr: 25389-90.2014.811.0041

 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: FLAVIANE APARECIDA ARAUJO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3.287/MT

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

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

Administrador Judicial, bem assim da parte requerida no tocante à 

decisão/despacho proferido dia 27/11/2017, promovo sua republicação 

para tal fim: "Visto. RECONHEÇO o crédito no valor de R$8.366,38, em 

favor de FLAVIANE APARECIDA ARAUJO, conforme indicado pelo 

administrador judicial na manifestação retro, razão pela qual determino que 

o mesmo proceda à sua inclusão no quadro geral de credores da MASSA 

FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 

6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), na classe Extraconcursal 

Trabalhista. Sem custas. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se 

o necessário. Intimem-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1177407 Nr: 42968-80.2016.811.0041

 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: MARIO SALUSTRIANO TEIXEIRA, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Trata-se de Habilitação Retardatária que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por MARIO 

SALUSTRIANO TEIXEIRA por dependência aos autos da recuperação 

judicial LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Processo nº 

12268-24.2016.811.0041 – Código 1104288), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.
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Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204136 Nr: 6029-67.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMCOPA - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA 

DE ÓLEOS LTDA, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

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

COMERCIO, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, VITORIAN COMPRA E 

VENDA DE BENS S.A., VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI, KADE 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA, 

AETHERIA COMPRA E VENDA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCLER JEFERSON PROCOPIO - 

OAB:19386, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, 

MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885

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

OAB:14230/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, JULIERME 

ROMERO - OAB:OAB/MT 6240, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16.215/MT, TADEU LUIZ LASKOWSKI - OAB:22043/SP

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

síndica, bem assim da massa falida da Olvepar no tocante à 

decisão/despacho proferido dia 02/10/2017, promovo sua republicação 

para tal fim: "Visto. A credora autora manifestou nos autos, às fls. 

101/101-vs, requerendo a desistência do presente incidente, 

encontrando-se o pedido devidamente assinado pelos patronos das 

partes interessadas que já haviam sido devidamente citadas, como se 

infere pela leitura do pedido. Assim, HOMOLOGO, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, o pedido de Desistência, declarando extinto o 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1226858 Nr: 13735-04.2017.811.0041

 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: JULIO MACIEL DA SILVA STRAL, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

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

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

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Trata-se de Habilitação Retardatária que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por JULIO MACIEL 

DA SILVA STRAL aos autos da recuperação judicial ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA EIRELI (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1228607 Nr: 14381-14.2017.811.0041

 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: JULIANA CARDOSO DA SILVA

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

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873, ROBERTA VIEIRA MOREIRA - OAB:OAB/MT 

16.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 Visto.

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

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

CREDORES interposta por JULIANA CARDOSO DA SILVA por 

dependência aos autos da recuperação judicial da OLHETE 

RESTAURANTE LTDA (Processo nº 34536-09.2015.811.0041 – Código 

1025409), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2017.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258796 Nr: 23949-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA 

REGIONAL DO TRABALHO DA 23° REGIÃO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CANUTO DE FIGUEIREDO 

LIMA (PROCURADOR DO TRABALHO) - OAB:PROCURADOR, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a habilitante quedou-se 
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inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à sua 

conclusão para apreciação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277780 Nr: 1137-81.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DO NASCIMENTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por APARECIDA DO 

NASCIMENTO GONÇALVES, por dependência aos autos da Falência do 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 

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

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 718229 Nr: 14343-12.2011.811.0041

 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: TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO BRILHANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LASTHENIA DE FREITAS VARÃO 

- OAB:4695/MT, RENAN DE SOUZA CAMPOS - OAB:14.455-B/MT, 

SIMONE GADELHA PEMPP - OAB:11.350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA. - 

OAB:20.626/O

 [...] .O artigo 3º, da Lei 11.101/2005 estabelece que:“É competente para 

homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação 

judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento 

do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do 

Brasil”.Segundo informado pela própria requerente à fl. 160, a matriz da 

requerida está estabelecida na Avenida Central, 650, Setor Empresarial, 

na cidade de Goiânia (GO).Consta dos autos ainda, documento juntado 

pela autora à fl. 161, consubstanciado na cópia extraída do website da 

requerida, que está possui 33 filiais distribuídas pelo país e, a unidade 

instalada em Cuiabá (MT), quando do ajuizamento da demanda, era de uma 

de suas filiais como se vê pela cópia do comprovante de inscrição e de 

situação cadastral acostado à fl. 16.Mesmo que a autora tenha juntado 

com a petição inicial, datada de 2011, duplicatas nas quais constem que 

por ocasião do ajuizamento da ação a matriz da empresa requerida era em 

Cuiabá (MT), o fato é que, a própria autora afirma posteriormente ser a 

matriz em Goiânia (GO).Ademais, ao que tudo indica a requerida não mais 

mantém filial no Estado de Mato Grosso, posto que segundo consta da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 158, no local onde foi realizada a 

diligência em 01/10/2011, existe um galpão desocupado com uma placa de 

“aluga-se”. Com efeito, não havendo dúvida de que o principal 

estabelecimento da devedora está localizado na cidade de Goiânia (GO), o 

reconhecimento da incompetência deste Juízo é medida que se 

impõe.Assim, com base no disposto no artigo 3º, da Lei n.º 11.101/2005, 

DECLARO, de ofício, a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e 

julgar a presente ação, e determino a remessa dos autos à uma das varas 

cíveis da Comarca de Goiânia/GO, por ser o foro competente, com as 

devidas baixas e anotações.Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 782276 Nr: 35910-65.2012.811.0041

 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: ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235.379/SP

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 840744 Nr: 45094-11.2013.811.0041

 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: ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA, ADELSON 

ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER OLIVEIRA DA SILVA, TUT 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

VALESCA PRATTI DE LIMA - OAB:13.943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 949049 Nr: 59694-03.2014.811.0041

 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: GLAYCE BATISTA PEDROSO, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

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

 Visto.

Ante a petição retro, consigno que o pagamento dos créditos deverão 

obedecer o plano apresentado pelo Administrador Judicial nos autos 

principais.

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

Dê ciência ao administrador judicial do teor desta decisão.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 16 de 648



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1061850 Nr: 51808-16.2015.811.0041

 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: ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME, ANDRÉ 

LUIZ DE ANDRADE POZETTI, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, GEORGE 

MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)A recuperanda opôs embargos de declaração em face da decisão 

proferida às fls. 1206/1215, que homologou o plano de recuperação 

judicial e determinou a formação de incidente processual para análise do 

pedido formulado pela devedora às fls. 1165/1205. Afirma que a decisão 

foi omissa por não ter sido observado o pedido de bloqueio judicial de 

valores, em razão do descumprimento de determinação judicial pelo ente 

público, e o pedido de expedição de ofício ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural – Senar/MT, para apuração dos valores devidos a 

empresa. Com efeito, os embargos de declaração constituem-se em meio 

apropriado para suprir eventuais falhas, de modo a esclarecer 

obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões verificadas na 

decisão embargada (CPC/2015 – art. 1.022). Como se vê dos autos, a 

recuperanda pugnou às fls. 1165/1205, especialmente, pela penhora 

online de valores relativos aos serviços já prestados, e pela expedição de 

ofício ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar/MT, para 

apuração dos valores devidos a devedora. Às fls. 1221/1260, alega que 

os pedidos elencados acima não foram previamente analisados por este 

juízo na decisão exarada às fls. 1206/1215, ensejando o manejo destes 

embargos. Pois bem, ao contrário do alegado pela embargante, na decisão 

de fls. 1206/1215, foi determinada providências por este Juízo acerca do 

pedido formulado pela recuperanda às fls. 1165/1205, no sentido de que 

este fosse autuado na forma de incidente. (...)Diante do exposto, REJEITO 

os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ofertados pela recuperanda às fls. 

1221/1260. Ciência ao Ministério Público. Preclusa esta decisão, 

cumpra-se a determinação anterior (fls. 1206/1215). Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1084081 Nr: 3456-90.2016.811.0041

 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:, VALTER COUTINHO SCARDUA - OAB:7.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

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

 Visto.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ingressou com “HABILITAÇÃO E 

DIVERGÊNCIA” por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

de VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA ME E OUTRAS (Processo n° 

17723-04.2015.811.0041 – Código 988084), para fins de incluir seu crédito 

no valor de R$ 224.966,62.

Parecer do Administrador Judicial pela juntada dos contratos na forma 

original, nos termos do artigo 9º, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 (fls. 

130/131).

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

apresente os aludidos contratos.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1137651 Nr: 26399-04.2016.811.0041

 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: VALDECY RIBEIRO GOMES, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

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

OAB:3611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Impulsionando os autos, intimo a parte autora, através do seu patrono, 

para manifestar nos autos de acordo com despacho retro. Para constar, 

lavro a presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1164609 Nr: 37776-69.2016.811.0041

 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: SALVADOR ALVES DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191706 Nr: 1981-65.2017.811.0041

 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: I.J. DE OLIVEIRA ALCANTÂRA LTDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:OAB/MT 

5.880A

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

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232626 Nr: 15757-35.2017.811.0041

 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: LUSIA PRIMA DOS SANTOS ARAUJO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT 7.619

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

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

Administrador Judicial, bem assim da parte requerida no tocante à 

decisão/despacho proferido dia 27/11/2017, promovo sua republicação 

para tal fim: "Visto. RECONHEÇO o crédito no valor de R$5.293,00, em 

favor de LUSIA PRIMA DOS SANTOS ARAUJO, conforme indicado pelo 

administrador judicial na manifestação retro, razão pela qual determino que 

o mesmo proceda à sua inclusão no quadro geral de credores da MASSA 

FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 

6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), na classe Extraconcursal 
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Trabalhista. Sem custas. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se 

o necessário. Intimem-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1241758 Nr: 18627-53.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CHAGAS PEREIRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:OAB/MT 18.898/O, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"

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

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

CREDORES interposta por PEDRO CHAGAS PEREIRA aos autos da 

recuperação judicial ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI (Processo nº 

29997-63.2016.811.0041 – Código 1146110), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1246212 Nr: 19986-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DO ESPIRITO SANTO, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

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

OAB:18763-A, JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1246360 Nr: 20033-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO GELSO ARRUDA MAGALHAES, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

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

LTDA.

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

OAB:MT 19.198, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3.287/MT

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258810 Nr: 23959-98.2017.811.0041

 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: GENIER CAETANO DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277563 Nr: 1065-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA YARA DUARTE DA COSTA

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

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT, THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - OAB:21880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por ALVINA YARA 

DUARTE DA COSTA, por dependência aos autos da Recuperação Judicial 

da DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo 

nº 23113-52.2015.811.0041 Código: 999210), que, conforme autoriza o 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1278154 Nr: 1277-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL RODRIGUES DE LIMA JUNIOR

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

INFORMAÇÃO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONARA VIEIRA CARVALHO - 

OAB:20.982/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

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

valor de R$ 21.322,12 (fl. 11), atualizado até 19/10/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 13/05/2015.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 72891 Nr: 4395-08.1995.811.0041

 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: BRASIL SEGUROS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, LUIZ 

AUGUSTO PIRES CEZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOMAT PRODUTOS SIDERURGICOS IND. E 

COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT, MARCY CANIZA GARCIA - OAB:8209/MS, OSMAR DA 

SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, PAULO SERGIO MARTINS 

LEMOS - OAB:5655/OAB/MS, ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - 

OAB:6569/MT

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

OAB:3.162/MT

 Visto.

Tendo em vista a nomeação do síndico (ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA), nos autos principais, determino a intimação do mesmo, 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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1004082 Nr: 25164-36.2015.811.0041

 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: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, 

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRIKIDS COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES E 

BRINQUEDOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:OAB/SP 307.482, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461, MILTON EDUARDO COLEN 

- OAB:63240/MG, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9.510/MT

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

OAB:6218/MT, DANIELA WINTER CURY - OAB:86.861B/RS, VERÔNICA 

LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 OAB/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da parte 

autora no tocante à decisão/despacho proferido dia 18/09/2017, promovo 

sua republicação para tal fim: "Visto. As partes informam às fls. 73/74, a 

composição quanto ao objeto da presente demanda, requerendo a 

homologação da referida composição e consequente exclusão do crédito 

ora impugnado da relação de credores e, em seguida a extinção do feito 

com resolução do mérito. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, a transação celebrada às fls. 73/74, e 

JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe 

o artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. As custas 

processuais e os honorários advocatícios serão suportados na forma 

pactuada. Determino que o Administrador Judicial promova a exclusão do 

referido crédito da relação de credores. Transitada em julgado, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. P. I. C."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1037317 Nr: 40240-03.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, ROMULO NAGIB - OAB:DF 19.015

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

OAB:9229/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"(...) Por esta razão, inexistindo interesse 

de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito. Em 

sentido idêntico, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery, na obra Código de processo civil comentado, 8. ed., Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 700, nos seguintes termos: “Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão 

do autor).” Com efeito, disciplina o artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil/2015 que o processo será extinto sem resolução do mérito, quando o 

juiz verificar a falta de interesse processual. Ante o exposto, DECLARO A 

SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO e por consequência JULGO EXTINTA 

A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO proposta por GILBERTO EGLAIR 

POSSAMAI em face do magistrado titular a época, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil/2015. 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1039413 Nr: 41368-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. L. COSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, ARLINDO FRARE NETO - OAB:3.811/RO, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"M. L. CONSTRUTORA E 

EMPREENDEDORA LTDA promove a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

junto à Recuperação Judicial de TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA 

(Processo nº 30015-21.2015.811.0041 – Código 1015739).

Pela decisão exarada à fl. 413 foi determinada a intimação da parte autora 

como comprovar nos autos o recolhimento das custas de distribuição.

Verifica-se pelo teor da certidão de fl. 414, que apesar de regularmente 

intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais, a 

habilitante não o fez no prazo assinalado.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento de que o não recolhimento das custas iniciais acarreta o 

cancelamento da distribuição, não havendo, ainda, a necessidade de 

intimação pessoal da parte autora.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE.CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES.

1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas 

iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. 
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Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 

02/03/2017).

Assim, considerando que apesar de intimada a autora não promoveu o 

recolhimento das custas processuais, nem justificou sua impossibilidade 

de fazê-lo, determino o cancelamento da distribuição, com fundamento no 

artigo 290, do Código de Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1060104 Nr: 51126-61.2015.811.0041

 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: ADONAI TRANSPORTES LTDA, NORTETRANS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, FERNANDO COSTA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS CAMINHÕES CUIABA S.A, BANCO 

SAFRA, THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS LTDA, 

AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA, BANCO BRADESCO, 

BANCO DO BRASIL S/A, AUTO POSTO SERRANO LTDA - ME, AUTO 

POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA., SÃO MATHEUS AUTO POSTO 

CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO COSTA FERNANDES - 

OAB:, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GREVE - 

OAB:211.900/SP, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

JONATHAS BORGES HOSAKA - OAB:15.136/MT, LEANDRO GARCIA - 

OAB:OAB/SP 210.137, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:OAB/MT 

11.242, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, RONAN 

PAGNANI TRUJILLO - OAB:313182, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 Visto.

O Banco Bradesco S/A, requer a improcedência da pretensão formulada 

pela recuperanda (fls. 503/505), “ante a inexistência de provas nos autos 

de que o Banco Bradesco S/A está efetivamente efetuando retenção de 

valores” (sic – fl. 1112).

Assim, resta prejudicada a análise do pedido formulado pelo Banco 

Bradesco S/A, tendo em vista que o mesmo já foi indeferido conforme 

decisão exarada às fls. 1055/1065.

Ademais, aguarde-se o cumprimento do plano de recuperação judicial (fls. 

1055/1065).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1088016 Nr: 5206-30.2016.811.0041

 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: ALAN MAKIO UEHARA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

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

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

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

OAB:5.940/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"ALAN MAKIO UEHARA ingressou com o 

pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à massa falida de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA E OUTROS, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 12.352,79, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entenderam necessários (fls. 07/22).

Instado a se manifestar, o administrador judicial requereu a extinção do 

feito por ausência de interesse processual em razão do pedido da 

requerente não encontrar amparo na legislação falimentar (fls. 25/27).

É a síntese do necessário. Decido.

Vejo que assiste razão ao administrador judicial em sua manifestação de 

fls. 25/27 tendo em vista que o pedido foi protocolizado em 26/01/2016, de 

forma precoce, e, portanto, antes mesmo de iniciada a fase administrativa 

prevista no artigo 7º, § 1º, da Lei 11.101/05.

Todavia, em razão do decurso de tempo, exigir do credor habilitante a 

providência correta seria medida inócua. Desse modo, prezando pela 

celeridade processual e aplicando-se o princípio da instrumentalidade das 

formas, disposto no art. 277 do CPC/2015, subsidiariamente às 

disposições da Lei n.º 11.101/2005, determino o processamento da 

habilitação nos moldes dos artigos 13 a 15 da Lei de regência.

Assim, intime-se a massa falida para que, no prazo de 05 dias, manifeste 

acerca do pedido inicial e, em seguida e no mesmo prazo, renove-se vista 

ao administrador judicial para que emita parecer sobre o mérito, que 

deverá, inclusive, conter a informação se o crédito pleiteado já foi incluído 

no quadro geral de credores, conforme já determinado à fl. 24".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152616 Nr: 32884-20.2016.811.0041

 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: COSME HENRIQUE DE SOUZA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

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

OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1163839 Nr: 37463-11.2016.811.0041

 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: DECIO CANEDO GOMES, CHRISTIANO CÉSAR DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, DANIEL MELLO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

11386, WARLLEY NUNES BORGES - OAB:12448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

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

autos, procedo à intimação do Administrador Judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1163849 Nr: 37467-48.2016.811.0041

 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: CARLOS ROBERTO DE AMORIM, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - 

OAB:9333/MT

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

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1177408 Nr: 42969-65.2016.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA OTONI FERRER, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 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.: 1206094 Nr: 6847-19.2017.811.0041

 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: JORDÃO VIEIRA LIMA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA PATRICIA CHAGAS 

MUNIZ DIAS - OAB:1147/RO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Trata-se de Habilitação Retardatária que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por JORDÃO VIEIRA 

LIMA por dependência aos autos da recuperação judicial TRÊS IRMÃOS 

ENGENHARIA LTDA E VALOR ENGENHARIA LTDA (Processo nº 

30015-21.2015.811.0041 – Código 1015739), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206702 Nr: 7211-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ORNILDO SOUZA COSTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11.250/MT, KÁTIA CRISANTO - OAB:7345, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206787 Nr: 7292-37.2017.811.0041

 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: ODAILSON DE LARA CRUZ, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte Requerida e o Administrador Judicial 

para se manifestarem nos presentes autos no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1222360 Nr: 12300-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO FERREIRA DA MATA, DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Trata-se de Habilitação Retardatária que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por LUCIANO 

FERREIRA DA MATA por dependência aos autos da recuperação judicial 

da ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME (Processo nº 

29714-40.2016.811.0041 – Código 1145175), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1223283 Nr: 12583-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO DOS SANTOS SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

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

OAB:18763-A, KARLA ADRIANA SCHAEFER DA SILVA - 

OAB:14.313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1223749 Nr: 12752-05.2017.811.0041

 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: MARIA EULALIA DE FRANÇA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

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

OAB:18763/A, ROSENILDA VINDOURA GOMES - OAB:11.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Trata-se de Habilitação Retardatária que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por MARIA EULALIA 

DE FRANÇA por dependência aos autos da recuperação judicial da 

ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME (Processo nº 

51808-16.2015.811.0041 – Código 1061850), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1227152 Nr: 13846-85.2017.811.0041

 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: HALIF DUARTE ALENCAR, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

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

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

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

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

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

 Visto.

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

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

CREDORES interposta por HALIF DUARTE ALENCAR aos autos da 

recuperação judicial ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI (Processo nº 

29997-63.2016.811.0041 – Código 1146110), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2017.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1227152 Nr: 13846-85.2017.811.0041

 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: HALIF DUARTE ALENCAR, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

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

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

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

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

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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Trata-se de Habilitação Retardatária que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por HALIF DUARTE 

ALENCAR aos autos da recuperação judicial ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA EIRELI (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232628 Nr: 15758-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA BATISTA OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT 7.619

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

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

Administrador Judicial, bem assim da parte requerida no tocante à 

decisão/despacho proferido dia 27/11/2017, promovo sua republicação 

para tal fim: "Visto. RECONHEÇO o crédito no valor de R$3.880,00, em 

favor de SILVIA BATISTA OLIVEIRA, conforme indicado pelo administrador 
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judicial na manifestação retro, razão pela qual determino que o mesmo 

proceda à sua inclusão no quadro geral de credores da MASSA FALIDA 

DO SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 

6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), na classe Extraconcursal 

Trabalhista. Sem custas. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se 

o necessário. Intimem-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1245831 Nr: 19853-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A, BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

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

OAB:9027-B/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, 

ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO MORAIS - 

OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

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

autos, procedo à intimação do Administrador Judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1255801 Nr: 22902-45.2017.811.0041

 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: FRANCIELLY KATHELIN DE BARROS ALVES, CLAYTON 

DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:OABMT/18.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 

MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, RUBEM MAURO 

VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258776 Nr: 23937-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAROLI SORATI DE SOUZA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258777 Nr: 23938-25.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS NOGUEIRA DA PAIXÃO, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258783 Nr: 23940-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS DOMINGOS XAVIER BUENO, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258813 Nr: 23961-68.2017.811.0041

 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: MESSIAS RAMOS DA SILVA, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA DOS TAVARES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, o habilitante quedou-se 

inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à sua 

conclusão para apreciação judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1259501 Nr: 24222-33.2017.811.0041

 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: MARCIANO BENETTI, CARLA HELENA GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - 

OAB:21410/O

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

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

OAB:7.187/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"I – Concedo a parte autora os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por MARCIANO BENETTI, 

por dependência aos autos da recuperação judicial da DSS SERVIÇOS DE 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 

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

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1278137 Nr: 1274-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

petição inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias 

autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito, nos 

termos do art. 9º, parágrafo único da lei 11.101/05, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009611 Nr: 27406-65.2015.811.0041

 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: AGNALDO FIGUEIREDO CAETANO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

27406-65.2015.811.0041, Protocolo 1009611, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1086510 Nr: 4530-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCADINHO BAHIA LTDA-ME, DALIANA DE ARAUJO 

PINTO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

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

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

OAB:11931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

 Visto.

MERCADINHO BAHIA LTDA ME promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a Recuperação Judicial de NEVA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA (Processo nº 577-13.2016.811.0041 – Código 

1078553).

Pela decisão exarada à fl. 23, foi determinada a intimação da parte autora 

para comprovar nos autos o recolhimento das custas de distribuição.

Verifica-se pelo teor da certidão retro, que apesar de regularmente 

intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais, o 

habilitante não o fez no prazo assinalado.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento de que o não recolhimento das custas iniciais acarreta o 

cancelamento da distribuição, não havendo, ainda, a necessidade de 

intimação pessoal da parte autora.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE.CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES.

1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas 

iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 

02/03/2017).

Assim, considerando que apesar de intimado o autor não promoveu o 

recolhimento das custas processuais, nem justificou sua impossibilidade 

de fazê-lo, determino o cancelamento da distribuição, com fundamento no 

artigo 290, do Código de Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111892 Nr: 15452-85.2016.811.0041

 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: GUSTAVO MORAIS BARRETO, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DAL BEM - 

OAB:13.394 OAB/MS, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT, RAPHAEL DE LEMOS FERREIRA - OAB:11.944-B 

OAB/MS

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

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

OAB:7187/MT

 Visto.A RECUPERANDA (DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMÁTICA LTDA) opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO às fls. 13/18, 

alegando, em síntese, que a decisão proferida nos autos “exprime tudo 

aquilo que o Novo Código de Processo Civil visou modificar: a violação ao 

exercício do contraditório e a surpresa nas decisões judiciais{...]Anulação 

do ato decisório. Agravo de instrumento provido. (Relator (a): Fabio 

Tabosa; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial; Data do julgamento: 29/02/2016; Data de registro: 

02/03/2016).Desse modo, ACOLHO os presentes embargos de 

declaração, para reconhecer a omissão existente e determinar o 

prosseguimento do feito.Acolho a emenda à inicial e documentos para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos (fls. 35/38).Trata-se de habilitação 

retardatária interposta por GUSTAVO MORAIS BARRETO, por 

dependência aos autos da recuperação judicial da DSS CONSTRUÇÃO, 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 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 a devedora 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 
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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.Concedo a parte autora os benefícios 

da assistência judiciár ia gratui ta.  Anote-se.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111894 Nr: 15454-55.2016.811.0041

 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: EDILENE GONÇALVES DA CRUZ, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DAL BEM - 

OAB:13.394 OAB/MS, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT, RAPHAEL DE LEMOS FERREIRA - OAB:11.944-B 

OAB/MS

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

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

OAB:7187/MT

 Visto.A RECUPERANDA (DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMÁTICA LTDA) opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO às fls. 14/19, 

alegando, em síntese, que a decisão proferida nos autos “exprime tudo 

aquilo que o Novo Código de Processo Civil visou modificar: a violação ao 

exercício do contraditório e a surpresa nas decisões judiciais” (sic – fl. 

16).[...] Desse modo, ACOLHO os presentes embargos de declaração, 

para reconhecer a omissão existente e determinar o prosseguimento do 

feito.Acolho a emenda à inicial e documentos para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos (fls. 36/46).Trata-se de habilitação retardatária 

interposta por EDILENE GONÇALVES DA CRUZ, por dependência aos 

autos da recuperação judicial da DSS CONSTRUÇÃO, 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 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 a devedora 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.Concedo a parte autora os benefícios 

da assistência judiciár ia gratui ta.  Anote-se.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111914 Nr: 15474-46.2016.811.0041

 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: VILMAR GOMES PEREIRA, CARLA HELENA GRINGS & 

CIA LTDA

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

LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, NYEMAIER MATOS DA SILVA - OAB:19869/O

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

Ante a manifestação retro, renove-se vista a administradora judicial para 

que manifeste no prazo de 05 dias úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161042 Nr: 36377-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

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

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

 Visto.

IVANI FOLE MOREIRA ME promove a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

junto a Recuperação Judicial de Enpa Engenharia e Parceria Ltda 

(Processo nº 29997-63.2016.811.0041 Código: 1146110).

Pela decisão exarada à fl. 15, foi determinada a intimação da parte autora 

para apresentar os documentos essenciais à demonstração da existência 

do crédito bem como comprovar nos autos o recolhimento das custas de 

distribuição.

Verifica-se pelo teor da certidão retro, que apesar de regularmente 

intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais, o 

habilitante não o fez no prazo assinalado.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento de que o não recolhimento das custas iniciais acarreta o 

cancelamento da distribuição, não havendo, ainda, a necessidade de 

intimação pessoal da parte autora.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE.CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES.

1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas 

iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 

02/03/2017).

Assim, considerando que apesar de intimado o autor não promoveu o 

recolhimento das custas processuais, nem justificou sua impossibilidade 

de fazê-lo, determino o cancelamento da distribuição, com fundamento no 

artigo 290, do Código de Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174822 Nr: 42043-84.2016.811.0041

 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: TATIANE SILVA DE OLIVEIRA

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

MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO TRINDADE DO 

AMARAL - OAB:12.043-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Para fins de análise da petição retro, determino venha à parte autora, no 

prazo de 15 dias úteis, regularizar sua representação processual, 

mediante a juntada de mandato que outorgue poderes ao advogado 

(EVANDRO TRINDADE DO AMARAL - FL. 20), para atuar junto ao presente 

feito, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 73519 Nr: 18187-82.2002.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOVERDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-A, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8896, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO LUIZ GARCIA - 

OAB:3613/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 113472 Nr: 27532-38.2003.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOVERDE S/A, RENATO CÉSAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO LUIZ GARCIA - 

OAB:3613/MT, RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, intimo a parte autora para manifestar nos autos 

referente a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 845571 Nr: 49247-87.2013.811.0041

 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: ANA KAROLINA GOES SOUZA, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - 

OAB:14857, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

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

SILVA - OAB:6565/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT

 Certifico que faço nova intimação do Administrador Judicial para se 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1088903 Nr: 5660-10.2016.811.0041

 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: JOSIANE APARECIDA DO CARMO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1101155 Nr: 11007-24.2016.811.0041

 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: ALTRA LOCAÇÕES DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS 

LTDA-ME, TRAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, VICTOR 

HUGO DE CAMPOS SANTOS, CARLOS EDUARDO PRADO FAUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer sobre o plano 

de recuperação judicial aprovado em AGC, conforme ata de fls. 

1379/1382.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1241775 Nr: 18638-82.2017.811.0041

 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: WALDEMIR LISBOA DA CONCEIÇÃO, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE MARTINS FONTES - 

OAB:11423-B/MT, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Trata-se de Habilitação Retardatária que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por WALDEMIR 

LISBOA DA CONCEIÇÃO por dependência aos autos da recuperação 

judicial LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Processo nº 

12268-24.2016.811.0041 – Código 1104288), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258788 Nr: 23944-32.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON RIBEIRO XAVIER, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

SILVA - OAB:6565, MAYRA KELLY NAVARRO VILLASANTE - 

OAB:3996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 
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inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à sua 

conclusão para apreciação judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1263675 Nr: 25657-42.2017.811.0041

 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: CLAUDIVANIA CANDIDO DA SILVA SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"I – Concedo a parte autora os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por CLAUDIVANIA 

CANDIDO DA SILVA SANTOS, por dependência aos autos da 

recuperação judicial da ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo 

nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 1146110), que, conforme autoriza o 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1030002 Nr: 36747-18.2015.811.0041

 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: GUSTAVO ALVES COUTINHO, CARLOS HENRIQUE 

RACHID 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

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1241774 Nr: 18637-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY ANTONIO DA SILVA, CARLA HELENA 

GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - 

OAB:21.291/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Trata-se de Habilitação Retardatária que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, recebo como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por WANDERLEY 

ANTONIO DA SILVA por dependência aos autos da recuperação judicial 

da DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (Processo 

nº 23113-52.2015.811.0041 - CÓDIGO 999210), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1023680-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO LORGA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME (AUTOR)

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

CRISTIANO DE LARA SANTOS (RÉU)

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO OAB - SP156347 (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO)

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT OAB - MS21917-N 

(ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO)

FABIO GOMES DE MATTOS GARCIA DE OLIVEIRA OAB - SP200026 

(ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1023680-95.2017.8.11.0041 Vistos. Recuperação 
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Judicial de Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção 

Ltda.- EPP e outra. 1. Cientifique-se o administrador judicial acerca do 

petitório de id. 11689673. 2. Certifique-se acerca da tempestividade das 

objeções de id. 11650039 e 11590433. 3. Defiro o pedido de dilação de 

prazo formulado pelas recuperandas (id. 11689673) para cumprimento do 

item “m” da decisão de id. 9616170. 4. Nos termos do item “i” da decisão 

de id. 9616170 oficiem-se aos órgãos de proteção ao crédito para que não 

promovam novos apontamentos, relativos aos créditos objeto desta 

recuperação judicial, suspendendo os já existentes pelo prazo de 180 

dias, contados do deferimento da recuperação judicial, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 10.000,00. Após, conclusos. Às 

providências. Cuiabá, 15 de fevereiro 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1150052 Nr: 31741-93.2016.811.0041

 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: SPS - CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA 

RODOVIA MT 235

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 

TERRA - MST, MOVIMENTO DE LUTA PELA TERRA - MLT, JACIEL ALVES 

BUENO, JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES NOVA 

ESPERANÇA, JAMES LIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE MAZO 

FAVERO - OAB:10.262-B, LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - 

OAB:11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO JAKSON VIEIRA GOMES 

- OAB:20239/O

 Vistos.

Vieram os autos conclusos diante do pedido de desistência da ação 

formulado pela parte ré, entretanto, verifico que às fls. 140/141v, o Sr. 

João Batista Pereira da Silva ofertou contestação, desta feita, nos termos 

do art. 485, §4º do CPC, INTIMO o réu, via DJE, para, em 05 (cinco) dias, 

se manifestar se concorda com o pedido de desistência, sob pena de 

aceitação tácita.

2. Sobrevindo discordância por parte do réu, INTIME-SE a parte autora 

para impugnar a defesa, querendo, em 15 dias. Ainda, no mesmo prazo, a 

autora deverá comprovar a publicação dos editais de citação.

3. Após, façam os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 750736 Nr: 2468-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOAO DE OLIVEIRA, SONIA MARI ALVES 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDALENCIO SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, 

LETICIA PELISSARI MOLINA - OAB:14652, MARCOS ADRIANO 

BOCALAN - OAB:9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Del Isola Ramos 

Frantz - OAB:10.625, Edson José de Almeida - OAB:12.692-E

 3.Designo audiência de instrução para o dia 28/05/2018 às 

16h30min.4.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

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

CPC.5. INTIMO as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos 

termos do artigo 450 do CPC.6.RESSALTO que pela nova sistemática cabe 

aos d. patronos da parte autora intimar as suas testemunhas (art. 455 do 

CPC).À SECRETARIA determino:7.Decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.8.INTIME-SE, 

pessoalmente autor e ré para que compareçam à audiência de instrução e 

julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, advertindo-os que serão 

presumidos confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 372764 Nr: 9398-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANJO MARTINS, MARIA ROMEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO TIO LORO, MANOEL FELIX DA 

SILVA, FRANCISCO DA COSTA FARIAS, CEARÁ DE TAL, AMILTON JOSÉ 

AMORIM, ALEXANDRINA GOMES ARAUJO, ANTONIO JOSÉ CAETANO, 

APARECIDO ALVES MOURA, CÍCERO RUMÃO LIMA LUZ, CRISTIANO 

PEREIRA DA SILVA, CLÉSIO ANTONIO MARQUES, DEUSIMAR BARBOSA 

DA SILVA, EDVAN BRAGA ABREU, EDVAN PEREIRA DA LUZ, EMIVALDO 

DA CONCEIÇÃO, ERIVELTON CONCEIÇÃO SANTOS, FÉLIX JOSÉ DA 

CONCEIÇÃO, GILSON ALVES NOBRE, GLAYBSON SILVA OLIVEIRA, 

JACIR VIDARENKO, JAILSON RAMOS DE JESUS, JOANA LIMA LUZ, JOÃO 

BATISTA LIMA LUZ, JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO, JOSÉ OSÓRIO 

FERNANDES, MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA, MARIA JOSÉ ALVES DE 

CARVALHO, MILTON CLAUDIO DE SOUZA, OSMAILTON ANTONIO 

BATISTA DOS SANTOS, OSVALDO BRAZ DA SILVA, RICARDO 

RODRIGUES LIMA, ROSALINA RODRIGUES ARAUJO, RUBENS 

GONÇALVES DA SILVA, SEBASTIÃO FERNANDES DE LIMA, VALTER 

RIBEIRO CARVALHO, ALBERTO FIGUEIRA DA COSTA, ALDA MARIA 

GOMES DOS REIS, DARCY SANTOS DA SILVA, JOSÉ REIS DE OLIVEIRA 

MOURA, MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, NILSON ALVES FARIAS, 

MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, RAIMUNDO OLIVEIRA LUZ, 

WELINGTON VANDERLEY DE ALMEIDA, UELDES FRANCISCO DE JESUS, 

DILSON DA SILVA SANTOS, DOMINGOS BARROS MOTA, GERSON 

DAMOS, JOÃO BATISTA PEREIRA, JOÃO TEIXEIRA PIRES, JOSSEMAR 

DEFAVERI, JULIA DEFAVERI, MARILENE RIBEIRO AGUIAR, MARIO LUIS 

ALVES DE OLIVEIRA, MAURICIO INÁCIO DA SILVA, VANUZA ALVES 

PINTO, MANOEL FELIX DA SILVA, CHRISTIAN GUSTAVO GOMES CARMO, 

ORLANDO COELHO LIMA, VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DA MATA ROCHA - 

OAB:OAB MT 18258, ANA FLÁVIA DA SILVA PIMENTA - OAB:22030/0, 

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - OAB:17.514/MT, ANDERSON 

RODRIGUES CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA 

- OAB:19.133/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133 MT, 

MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - OAB:17836, ROMES DA 

MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT, SANDRA REGINA PRIANTI - 

OAB:7219B, SANDRO JOSE LUZ COSTA - OAB:8954, VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17.513/MT

 (...)1 - A experiência deste juízo a frente desta Vara Especializada nos 

últimos anos demonstra que a toda prova que necessita de perícia técnica 

possui considerável valor agregada em razão do elevado custa para sua 

produção. Custo este que envolve desde diárias de peões, hospedagem 

em hotéis, locação de equipamentos e veículos, além do pagamento de 

diárias, combustível e emissão de documentos, no entanto, o pedido 

formulado pelos réus não foi instruído sequer com a declaração de 

hipossuficiência o que impede sua análise, portanto, necessário que os 

réus tragam aos autos, em 05 dias, tais documentos a fim de que se 

possa decidir quanto a gratuidade;2 – Considerando que o feito aguarda 

há quase um ano o cumprimento da liminar (revigoramento), determinado 

que se oficie ao Comitê Fundiária a fim de que, em 05 dias, apresente o 

Estudo de Situação;3 – Defiro o pedido da parte autora para determinar o 

desentranhamento do mandado de reintegração de posse para que se dê 

cabal cumprimento;À Secretaria, determino:a) certifique-se o decurso para 

a parte ré apresentar os documentos que devem instruir o pedido de 

gratuidade judiciária;b) Expeça-se nova carta precatória para cumprimento 

do mandado de reintegração de posse, consignando que o oficial de 

justiça deve aguardar o estudo de situação ser realizado pelo Comitê eis 

que pode demorar mais que 30 (trinta) dias, devendo em caso de dúvida 

reportar ao juízo deprecado, eis que os conflitos coletivos de exigem a 

participação de vários órgãos. Uma vez remetida a carta precatória, é ao 
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juízo deprecado que o Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos 

Fundiários se reporta e não a este juízo;c) Dê ciência ao Ministério 

Público;d) cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 372766 Nr: 9397-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANJO MARTINS, MARIA ROMEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES FARIAS, HILDEBRANDO 

RIBEIRO DE SOUZA, JOSÉ MARIA FERNANDES AGUIAR, CRISTIANO 

PEREIRA DA SILVA, JOSÉ LUIZ, CLEIDSON FERREIRA DA SILVA, JULIA 

MEDEIROS CARDOSO, JOVINO FREITAS SILVEIRA, DAVI CARDOSO DOS 

SANTOS, GENTILEZA ALVES FARIAS, MARIA JOSÉ A., JOYCEANE LIMA 

LUZ, RANICREI GOMES AGUIAR, AMILTON JOSÉ AMORIM, ALEXANDRINA 

GOMES ARAUJO, ANTONIO JOSÉ CAETANO, APARECIDO ALVES 

MOURA, CLÉSIO ANTONIO MARQUES, DEUSIMAR BARBOSA DA SILVA, 

EMIVALDO DA CONCEIÇÃO, FÉLIX JOSÉ DA CONCEIÇÃO, GILSON ALVES 

NOBRE, JACIR VIDARENKO, JAILSON RAMOS DE JESUS, DARCY 

SANTOS DA SILVA, DOMINGOS BARROS MOTA, ARMANDO GALVÃO 

DA SILVA, ALCINEIS GOMES ARAÚJO, DÉBORA ALVES FARIAS, 

FRANCISCA BARBOSA GLÓRIA, GENECI PEREIRA LEAL, IRAILTOM 

PEREIRA DE LIMA, JOANA LIMA, JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO, JOSÉ 

OSÓRIO FERNANDES, MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO, OSVALDO 

BRAZ DA SILVA, RICARDO RODRIGUES LIMA, SEBASTIÃO FERNANDES 

DE LIMA, MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, RAIMUNDO OLIVEIRA 

LUZ, JOÃO TEIXEIRA PIRES, JOSE FREITAS DA SILVA, ORLANDO 

COELHO LIMA, JOÃO PEREIRA DA SILVA, JOÃO MONTEIRO LIMA, 

LUCELIA RIBEIRO FERREIRA, LUZIERENE GOMES DA SILVA, WALTER 

RIBEIRO CARVALHO, VICENTE DE PAULA FERNANDES, EDIVAN BRAGA 

ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A/MT, LUIS FERNANDO PAULINO DONATO - OAB:161212/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT, SANDRO JOSE LUZ COSTA - OAB:8954

 Vistos.

Com o saneamento do feito (fls. 743/746), foram apreciadas as 

preliminares e fixados os pontos controvertidos e determinada as provas, 

dentre as quais a perícia técnica, cujos valores deveriam ser suportados 

pela parte ré, além de deferir o revigoramento da liminar.

A parte autora pela desentranhamento do mandado a fim de que fosse 

dado efetivo cumprimento a liminar (revigoramento), posto que a ausência 

do Estudo de Situação teria obstado a diligência.

Pois bem, com relação à perícia técnica é imprescindível que se certifique 

quanto ao depósito dos honorários pelos réus, informação que ainda não 

foi juntada aos autos. Quanto ao cumprimento da liminar (revigoramento) 

verifico que este deveria ter sido cumprido há muito tempo, mas ainda 

padece de Estudo de Situação, que deveria ter sido apresentado pelo 

Comitê Fundiário.

Assim, determino à Secretaria que:

a) certifique-se o decurso do prazo para a parte ré comprovar o 

pagamento dos honorários do perito;

b) Expeça-se nova carta precatória para cumprimento do mandado de 

reintegração de posse, consignando que o oficial de justiça deve aguardar 

o estudo de situação ser realizado pelo Comitê eis que pode demorar mais 

que 30 (trinta) dias, devendo em caso de dúvida reportar ao juízo 

deprecado, eis que os conflitos coletivos de exigem a participação de 

vários órgãos. Uma vez remetida a carta precatória, é ao juízo deprecado 

que o Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários se 

reporta e não a este juízo;

c) Dê ciência ao Ministério Público;

d) cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 732796 Nr: 29002-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AUGUSTO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - 

OAB:12866, MARCUS CESAR MESQUITA - OAB:5.036, MARILZA DE 

CASTRO BRANCO - OAB:17146, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742, GABRIEL STAUT ALBANEZE - OAB:15521, JOSÉ 

CARLOS GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 404, tendo em vista que o trabalho técnico 

somente poderá se iniciar com o depósito integral dos honorários, 

conforme determinado no Item 03, da decisão de fl. 403.

Tendo em vista que já estamos no mês de Fevereiro de 2018, ou seja, o 

quarto mês e último mês para o pagamento dos honorários do d. perito, 

INTIMO a parte autora para comprovar o recolhimento dos valores, em 05 

dias, sob pena de preclusão da prova.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1023375 Nr: 33593-89.2015.811.0041

 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: FERNANDO HENRIQUE LIMA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO 

CANAVARROS INFANTINO JÚNIOR - OAB:17616/MT, RODRIGO DE 

ABREU SOUSA - OAB:OAB/MT 16.283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT, JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - 

OAB:14877 MT

 3.Designo audiência de instrução para o dia 28/05/2018 às 

14h30min.4.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC.5. INTIMO as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos 

termos do artigo 450 do CPC.6.RESSALTO que pela nova sistemática cabe 

aos d. patronos da parte autora intimar as suas testemunhas (art. 455 do 

CPC).À SECRETARIA determino:7.Decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.8.INTIME-SE, 

pessoalmente autor e ré para que compareçam à audiência de instrução e 

julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, advertindo-os que serão 

presumidos confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 12202 Nr: 6614-37.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA CASA PRÓPRIA LTDA, IMOBILIÁRIA CASA 

PRÓPRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIDAL - OAB:0266/MT, 

OCTÁZIA DE OLIVEIRA VIDAL - OAB:341/MT, RICARDO VIDAL - 

OAB:2.679/MT

 Vistos.

Ante a informação da exequente da desocupação voluntária dos lotes 18 

e 19 da Rua Copaíba, nº. 150, Jardim Gramado, nesta Capital, arquivem-se 

os presentes autos, após as baixas e providências necessárias.

Em havendo custas remanescentes, pela executada Maria Aparecida 

Prado Dorileo, conforme sentença de fls. 159/161.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 53543 Nr: 428-08.2002.811.0041
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 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: JOSÉ DE BARROS, JOSÉ LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE BRITO, SERGIO ADIB HAGGE, 

HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:1006/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROESE ZERWES - 

OAB:6.176/MT, ANTONIO CARLOS VELLOSO V. MARCONDES - 

OAB:3599 B, BRUNO PAIVA FONSECA - OAB:18635/O, DANIEL MULLER 

ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 6.177, LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - 

OAB:8.577/MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5703-MT

 Vistos.

INTIMO a parte requerida, para depositar os honorários periciais, no prazo 

de 5 dias, sob pena de perda da prova e aplicação de multa por litigância 

de má-fé, vez que não impugnou os valores apresentados pelo perito, bem 

como formulou acordo com a parte autora, em audiência de instrução para 

produção da prova, da qual não está colaborando.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 461873 Nr: 30674-06.2010.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA 

SANTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VIVALDO BENEVIDES DE 

ALMEIDA, IRACEMA BENEVIDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14678, 

ELIOENAI PEREIRA - OAB:5108/MS, MARIZA KALIX MIRANDA - 

OAB:8.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ADRIANE LEONCIO - 

OAB:9154 MT, FERNANDA ABREU MATTOS - OAB:8427, ROSANE 

COSTA ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 Com essas considerações, presentes não tendo sido demonstrados 

requisitos do art. 561 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do 

artigo 487, I do CPC, o pedido inicial formulado nos presentes autos 

formulado por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA 

SANTA MARIA – ASSENTAMENTO MÃE QUITÉRIA DO OLHO D’ÁGUA DO 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, contra ESPÓLIO DE VIVALDO BENEVIDES 

DE ALMEIDA, representada pela inventariante IRACEMA BENEVIDES DA 

SILVA de reintegração de posse sobre a uma área localizada na Estrada 

de Cuiabá / Sangradouro, a 6 Quilômetros da Rodovia BR 364, município de 

Santo Antônio de Leverger, com 86hectares e 9.900metros 

quadrados.Condeno, ainda, a autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC atenta à 

natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do patrono.Preclusa 

a via recursal e, não havendo requerimento, dê-se baixa nos registro 

cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 725627 Nr: 21363-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO ROSSITO, MANOEL DONILIO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIVALDO ANGELO DA SILVA, DARCI 

CARROCEIRO, MESSIAS, JOARES TEÓFILO, JOÃO PARANÁ, SIVALDO 

BIGODE, VALMIR BRACINHO, JOSÉ GALDINO, CABEÇA BRANCA, 

MAGRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EVALDO GUSMAO DA ROSA - OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031, RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - OAB:15384/MT

 Vistos.

Autos suspensos em razão de decisão proferida nos autos da ação 

rescisória nº 10074-14.2017.8.11.000, que tramita perante a Segunda 

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, conforme fls. 

1.052/1.054.

Antes de analisar o pedido de fls. 1.040/1.041, verificou que à fl. 1.069, o 

advogado da parte autora comunicou que o escritório não estaria mais 

atuando na defesa da Associação Castanheirense Organizada para Ajuda 

Mútua da Comunidade São Sebastião – ACOPACSS, no entanto, não 

comprou a determinação do artigo 112 do CPC.

Desta forma, intimo os doutos advogados para que, no prazo de 5 dias, 

traga aos autos a comprovação de comunicação aos mandantes, sob 

pena de indeferimento do pedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 730556 Nr: 26621-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO CARDOSO, DOMINGOS MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE CAMPOS SARAH, DAVID 

RODRIGUES DELGADO, DAVID MARTINS LOURENÇO, ABEL RODRIGUES 

DELGADO, RAIMUNDO DE LIRA MOURÃO, MILSON ALVES RODRIGUES, 

DURIAN DA CUNHA, AFONSO BESSA RODRIGUES, ALLEN DAVID 

FERREIRA DOBAY, ANDREIA CRISTINA DELGADO, CLEUZA DELGADO 

SILVA, DAVI ERIK DELGADO, DENIVALDO ALVES DA FONSECA, 

EDILSON SANTOS SILVA, OTÁVIO RODRIGUES DELGADO, ELIO 

RODRIGUES DELGADO, ENEDINO LUIZ DOS SANTOS, EZIO LUCIO 

OLIVEIRA, FELIPE DUBAY, GERSON DELGADO, JOEL RODRIGUES 

DELGADO, JOSE DE PAULA DA SILVA, LAZARO LUIZ DA CUNHA, LUIZA 

PINHEIRO DA COSTA, JOSE INALDO DOS SANTOS, NELSON DELGADO, 

MANOEL OTÁVIO, MARIA IZAILDA DELGADO, MIGUEL FERREIRA DE 

SOUZA, MOISES RODRIGUES SAMPAIO, SIDINEY DELGADO, TITO 

RODRIGUES DELGADO, VERA DELGADO ALENCAR, XISTO ALVES DA 

GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO - 

OAB:6920-MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:1006/MT, JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - OAB:4.478/MT, 

MANOEL SILVA - OAB:16744

 Vistos.

Dou ciência as partes, neste ato, do retorno dos autos do Egrégio Tribunal 

de Justiça.

Não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se após 

as baixas e providências necessárias, conforme determinado na sentença 

(fls. 1224/1233verso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 836586 Nr: 41534-61.2013.811.0041

 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: MARLY DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TANIA LUZIA OLIVEIRA, 

RAPHAELE EDWARDA LUIZA DE OLIVEIRA, PEDRO RAPHAEL LUIZ DE 

ALMEIDA, PEDRO RAFHAEL LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:10.572/MT

 3.Designo audiência de instrução para o dia 26/06/2018 às 

14h30min.4.INTIME-SE as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC.5. INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC.6.RESSALTO que ao advogado da parte 

requerida intimar as testemunhas para comparecer ao ato, nos termos do 

artigo 450 do CPC.À SECRETARIA determino:7.Decorrido o prazo de 05 

dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 
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conclusos.8.INTIME-SE, pessoalmente autor e ré para que compareçam à 

audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.9.Intime-se as testemunhas que forem arroladas 

pela autora, nos termos do artigo 455, §4º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1120931 Nr: 19189-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE BRITO, ALTAMIRO R. 

GUIMARÃES, LEITÃO, ANTONIO PEDRO PINTO, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, 

JOÃO BETIL RIBEIRO, RENATO GONÇAVES FERREIRA, BALTAZAR 

MARCIANO DE OLIVEIRA, MANOEL PINHEIRO DA SILVA, ASSOCIAÇÃO 

DOS CHACAREIROS BOA VISTA DOIS, IRACY DIAS MACIEL, MARCOS 

VINICIUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CLAUDIO PROCOPIO DE 

FIGUEIREDO, RENATO A. FERREIRA, JOAO BOSCO DE ARAUJO, LEONIL 

DE ARRUDA RIBEIRO DOS SANTOS, RAQUEL SOARES DOS SANTOS, 

JOSE DOMINGOS DE ARAUJO DE CARVALHO, JOSÉ PRAXE DE SOARES, 

FLORDELIS A. CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE KOBERSTAIN 

MOREIRA DA SILVA - OAB:21686, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, LUCIANA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374-B, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374-B

 Vistos.

Intimo os advogados da parte autora para que demonstrem a comunicação 

aos réus, nos termos do artigo 112 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1163557 Nr: 37383-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDES BENEDITA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIDESO CELESTINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:9677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONES CELESTINO 

BATISTA - OAB:12141, JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - 

OAB:21545/O, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:18.103-O/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 416, pois a parte autora desistiu da oitiva pessoal 

do réu, o que já foi acolhido por este juízo. Quanto a audiência designada 

para o dia 22/02 verifico que esta visa apenas ouvir o informante João 

Gonçalo Bastis e a testemunha Celso Pinto de Arruda, conforme termo de 

fls. 410/411.

Desta feita, desentranhe-se, imediatamente, os mandados para cabal 

cumprimento, bem como oficie-se à d. Diretora do Fórum sobre a certidão 

de fl. 420.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566578 Nr: 57096-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR LONGO, AIRES MELLA, ESPÓLIO DE EDMUND 

AUGUSTUS ZANINI, THERESE FRANCES ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236666, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, JUAREZ 

PAULO SECCHI - OAB:OAB/MT 10.483, Ruben Marcos Seidl - 

OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 260/264, os acordantes foram intimados a juntarem as matrículas 

sobre as quais teria incidido o acordo, para proceder a baixa do 

sequestro.

À fl. 265, o Espólio de Edmund Augustus Zanini requereu a dilação do 

prazo para apresentação das matrículas.

À fl. 266, o Espólio de Edmund Augustus Zanini, já representado por seu 

inventariante, requereu a intimação dos primeiros acordantes para que 

estes juntassem as matrículas e documentos necessários para realizar a 

baixa da anotação de sequestro.

Decido.

Tratando-se de acordo homologado em juízo em que é interesse de ambas 

as partes a baixa da anotação do sequestro nas matrículas objeto da 

presente, defiro o pedido formulado à fl. 266.

1. Intimo, portanto, os primeiros acordantes Nestor Longo e Aires Mella, 

para que no prazo de 15 dias, tragam aos autos as certidões de registro 

dos imóveis atualizados das matrículas que foram objeto deste acordo.

2. Com a juntada dos documentos, intime-se os demais acordantes para 

manifestarem no prazo de 5 dias.

3. Após encaminhe-se ao Ministério Público para que possa ofertar o seu 

parecer.

4. Cumpridas as determinações supra, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 737619 Nr: 34130-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NORTE SUL 

- APRONSUL, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS ERVAS 

MEDICINAIS - ASPROERVAS, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 

FAZENDA JAGUARIBE - ASPROGUARIBE, ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES RURAIS VILA NOVA - ASPRONOVA, ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES RURAIS OURO VERDE - ASPROVERDE, ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES RURAIS JAGUAR DO MUNICIPIO DE UNIÃO DO SUL - MT, 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA CONQUISTA DO 

MUNICIPIO DE UNIÃO DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO FAUSTINO ESTEVES, 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE UNIÃO DO SUL 

- APAUS/MT, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:12222, LUCIANA WERNER BILHAVA - OAB:12.222, VINICIUS 

MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7397/MT

 Vistos.

Na audiência de instrução de fls. 1.758/1.764, os réus requereram o 

retorno de 17 pessoas à área em litígio pois teriam ocorridos excessos no 

momento do cumprimento da liminar.

Requereram ainda a designação de audiência de mediação após a 

realização da audiência de instrução.

Às fls. 1.766/1.770 os autores manifestaram-se pelo indeferimento dos 

pedidos, bem como manifestaram não haver interesse em audiência de 

mediação.

Com a manifestação, vieram os documentos de fls. 1.771/2.093.

Às fls. 2.097/2.098, o Ministério Público ofertou parecer opinando pelo 

indeferimento dos pedidos formulados pelos réus, inclusive com relação 

ao pedido de designação da audiência de mediação ou conciliação.

Às fls. 2.101/2.111, foi juntado aos autos a carta precatória onde foi 

realizada a audiência de instrução, na comarca de Cláudia.

Decido.

1. Indefiro o pedido formulado pelos requeridos na audiência de instrução, 

vez que modificar o estado da área neste momento processual mostra-se 
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temerário e serviria tão somente para tumultuar o feito que caminha para 

prolação de sentença, e também, como salientado pelo Ministério Público, 

não quaisquer provas para modificar o entendimento já estável com 

relação às liminares concedidas e cumpridas.

2. Indefiro também o pedido de designação de audiência de mediação, uma 

vez que não há interesse de acordo pelos autores, conforme consta na 

petição de fls. 1.766/1.770, e destacado pelo douto promotor de justiça em 

seu parecer ministerial de fls. 2.097/2.098.

3. Intime-se, portanto, as partes para ofertarem razões finais, nos termos 

do artigo 364, §2º do CPC, de forma sucessiva, inclusive a Defensoria 

Pública.

4. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para ofertar seu 

parecer.

5. Em seguida, retornem os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 754165 Nr: 6129-95.2012.811.0041

 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: YOLANDA SAMARA CALONGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENY PIRES DOS SANTOS, GILSON ROMULO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, HELUI CALONGA ALI DAHROUGE - 

OAB:4300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944/MT, 

MARCELO FALCAO FERREIRA - OAB:11242, MARCELO FALCÃO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 11.242, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Vistos.

Dê ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça 

e, não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se 

após as baixas e providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 758416 Nr: 10660-30.2012.811.0041

 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: ADILDO JOSÉ FERREIRA, MARILZE SANTINA DA 

COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TEIXEIRA CORREA, LUZIENE DA 

COSTA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5.906, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - OAB:17.514/MT

 Vistos.

Dê ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça 

e, não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se 

após as baixas e providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 820676 Nr: 26909-22.2013.811.0041

 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: GINCOGAMA INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANIA MONTEIRO DE ARRUDA, THANIA 

MONTEIRO DE ARRUDA, FRANCISCO MARIO MONTEIRO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ATLAS UCCI - 

OAB:195330/SP, GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA - OAB:258.491, 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT, OMAR EL JAMEL 

- OAB:14.624/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, 

RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA - OAB:174.784, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - 

OAB:9779/MT, CRISÁLIDA DOS SANTOS ALVES FEITOSA - 

OAB:15979, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, JONATHÃ CRISTIAN 

SANTOS SILVA - OAB:15.641, NAIARA N. OLIVEIRA ALTOÉ - 

OAB:13.662, THEMYSTOCLES FIGUEIREDO - OAB:13655

 Vistos.

Acolho o pedido de desistência da parte ré (fls. 654/655) para a juntada 

das fotografias e determino que as partes apresentem alegações finais, 

no prazo sucessivo de 15 dias, nos termos do art. 364, §2º do CPC a 

começar pela parte autora.

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 844585 Nr: 48389-56.2013.811.0041

 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: ADELINA MONTEIRO CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ALVES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT

 Vistos.

Dê ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça 

e, não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se 

após as baixas e providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1003891 Nr: 25077-80.2015.811.0041

 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: MEIA LUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

KAMIL HUSSEIN FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIR SANTIAGO DE PAULA, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - OAB:19706/O, 

MILENA CORREA RAMOS - OAB:4.981/MT, RAISSA DIAS VITOR DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA - OAB:7709/MT, EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO - 

OAB:5776/MT, LUCIANA AMÁLIA ALVES - OAB:9534, RAIMUNDO 

PACHECO SAMPAIO - OAB:OAB/MT 11.397

 Vistos. (...) A audiência de instrução se realizou em 11/07/2017 (fl. 249), 

onde foi realizada a produção das provas orais. Na oportunidade foi 

determinada a intimação do perito para realização da perícia.Fl. 276 ofício 

do Intermat, acompanhado de documentos (fls. 277/319).Fl. 320 o perito 

pleiteou pela concessão dilação de prazo para conclusão da perícia.Pois 

bem. DEFIRO o pedido de dilação de prazo de 15 (quinze) dias solicitado 

pelo perito judicial para conclusão dos trabalhos (fl. 320).Apresentado o 

laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre o referido, 

bem como EXPEÇA alvará judicial do remanescente de 50% dos 

honorários periciais e, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1030238 Nr: 36900-51.2015.811.0041

 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: LINEY ARCANJO DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA ESPIRITO SANTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA RIBEIRO - 
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OAB:6.274, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, 

DULCELY SILVA FRANCO - OAB:OAB/MT 14.314, GISELLE FERREIRA 

VIEIRA - OAB:10.648/MT, NPJ-UFMT - OAB:6274, PAULO COSME DE 

FREITAS - OAB:3739/MT, SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT, VERA LÚCIA MARQUES FREITAS LEITE - 

OAB:11.144/MT

 3.Designo audiência de instrução para o dia 12/06/2018 às 

14h30min.4.INTIME-SE as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC.5. INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC.6.RESSALTO que por ser a autora 

assistida da Defensoria Pública, e a ré, assistida do Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UFMT, as intimações das testemunhas deverão ser 

promovidas pelo juízo.À SECRETARIA determino:7.Decorrido o prazo de 05 

dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos.8.INTIME-SE, pessoalmente autor e ré para que compareçam à 

audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.9.Intime-se as testemunhas que forem arroladas 

tanto pela autora, quanto pela ré, nos termos do artigo 455, §4º, IV e 186 

§3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1074922 Nr: 57467-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA 

GLEBA SANTO EXPEDITO DO MUN. DE CLÁUDIA-MT, PAULO BORGES DE 

ARAGÃO, KLEITON RIBEIRO DE ABREU, JAIME BORTOLINI, ROGERIO 

RODRIGUES DA SILVA, ELOI LEVI MASS, ELISANDRO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DAL PAI, RICARDO 

FRANCISCO DAL PAI, KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE, ASSIS DAL PAI, 

CLAUDIA MOREIRA DAL PAI, LUIZ ANTONIO DAL PAI, LUIZ GUSTAVO 

DAL PAI, DANIELLA AUGUSTA DAL PAI, ESPÓLIO ADEMAR FREDERICO 

MALAGURTI, LUIZ RAFAEL MALAGURTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6.296/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE BATISTA 

DE AGUIAR - OAB:17541, CHARLY HOEGER - OAB:12668/MT, DANIEL 

BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - 

OAB:17554/MT, ROSANA GIMENEZ GEBAUER - OAB:13761, SANDRA 

SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT, TATIANY TIAGO 

PAGLIARI HOEGER - OAB:17610

 Vistos.

Dê ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça 

e, não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se 

após as baixas e providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 742341 Nr: 39226-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SILVA, MARIA AUXILIADORA DE 

AMORIM, JOÃO DO CARMO, JOSÉ CARLOS DE SOUZA SENA, VALDIR 

PEDRO S. SAMPAIO, JOEL OLIVEIRA DE MOURA, SANDRA MARA DIAS, 

REGINALDO BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:12.922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FELIPE OLIVEIRA DO 

CARMO - OAB:15229/MT

 Vistos.

INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora para dar andamento ao feito, em 

05 dias, sob pena de extinção abandono, nos termos do art. 485, §1º do 

CPC.

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 773825 Nr: 26994-42.2012.811.0041

 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: THEREZA DE LOURDES DE AGUIAR MACEDO, HERTON 

DE AGUIAR MACEDO, LUCILENE CANHIZARES MACEDO, THELMA DE 

AGUIAR MACEDO, ERIKA DE AGUIAR MACEDO, HERLON DE AGUIAR 

MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A, FETAGRI - FED. DOS 

TRAB. NA AGRICULTURA DO ESTADO MT, BANCO BAMERINDUS DO 

BRASIL S/A-Em Liquidação Extrajudicial, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, 

SINDICADO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARENÁPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes - OAB:14214, 

RAQUEL MARCONDES MELO - OAB:MT-14.214, RAUL REINALDO 

MORALES CASSEBE - OAB:24308/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO FERREIRA 

PORTO - OAB:OAB/PR 13.258-A, BÁRBARA GOMES LUPETTI 

BAPTISTA - OAB:113.658/RJ, CARLOS ALBERTO DIEGAS DUTRA - 

OAB:30.853/RJ, CECÍLIA DA SILVA ZERAIK - OAB:104.199/RJ, 

CLAUDIO THOMPSON ALVES TEIXEIRA - OAB:156.244/RJ, DEBORAH 

DIAS DA COSTA BENTO - OAB:165.371/RJ, EDMAR DORADO 

RODRIGUES - OAB:5081/MT, FÁBIO ZERAIK - OAB:137.830/RJ, FELIPPE 

ZERAIK - OAB:30397, FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL 

FILHO - OAB:155.360/RJ, IVAN KUBALA - OAB:336.650-SP, JOAQUIM 

FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, JULIANA BEDONE - 

OAB:168.521/SP, KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - 

OAB:137.730/RJ, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A, MARIA GABRIELLA 

DIGNANI SCHMIDT DE BARROS - OAB:375.119/SP, MARIA HELENA 

CAMPOS DE CARVALHO - OAB:100.429/SP, MARIANA SOUZA BARONI 

- OAB:351.242/SP, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:3.512/MS, PAULA GUERRA DA CRUZ - OAB:141.811/RJ, PAULO 

HENRIQUE DE ANDRADE - OAB:34144, RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA 

FILIPE - OAB:381.108/SP, RAFAEL ROSA NETO - OAB:42.292/SP, REGIS 

EDUARDO TORTORELLA - OAB:75.325/SP, RENATA VILLAÇA 

BOCCATO TRINDADE - OAB:200.227-SP, RICARDO MARTINS FIRMINO 

- OAB:253.449/SP, SUMAYA AITH HEIDRICH - OAB:208.539/SP

 Vistos.

Às fls. 1782/1783, foi deferida a substituição do polo ativo pelos herdeiros 

do de cujus, além de determinada a intimação das partes para se 

manifestarem sobre o auto de inspeção, a coleta de parecer ministerial e a 

expedição do alvará para o cumprimento da perícia técnica.

Às fls. 1791/1791v, a parte ré (Banco Sistema) postulou pela devolução 

do prazo em razão da carga feita ao Ministério Público nas duas 

oportunidades que veio buscar os autos.

Pois bem, DEFIRO o pedido de vista do banco réu, a fim de que 

futuramente não se alegue cerceamento da defesa, pelo prazo de 05 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se quanto ao decurso de prazo para parte 

autora se manifestar, bem como com relação ao início do trabalho do perito 

técnico.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 855229 Nr: 57702-41.2013.811.0041

 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: MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DE TAL, ANTONIO FONSECA, 

APARECIDA DE TAL, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS TIBERIO - 

OAB:7472, FERNANDA THEODORO GOMES - OAB:16.018-A/MT, 
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ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - OAB:5053-B/MT

 Vistos.

INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora para dar andamento ao feito, em 

05 dias, sob pena de extinção abandono, nos termos do art. 485, §1º do 

CPC.

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 958911 Nr: 4387-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750/MT, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:11115/GO, 

MAUROZAN CARDOSO SILVA - OAB:18.725 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT

 Vistos.

INTIMO a parte exequente, via DJE, da certidão de fl. 153, a fim de que 

apresente o cálculo atualizado do débito e requeira o que entender de 

direito, em 15 dias, sob pena de arquivamento.

Certifique-se o decurso do prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1024185 Nr: 33954-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GONÇALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VINICIUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13.654/MT

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que foi designada nova data para oitiva da 

testemunha Acásio, que não compareceu ao ato por motivo de doença. 

Ocorre que, a parte autora manifestou(fl. 83) manifestando que ele não 

apresentou o respectivo atestado médico.

Pois bem, o feito foi saneado às fls. 59/60, onde foram fixados os pontos 

controvertidos e determinada as provas, oportunidade onde, ainda as 

partes forma intimadas para solicitar ajustes e apresentou o rol de 

testemunhas ou complementar o, porventura, existente, também as partes 

foram advertidas que deveriam comprovar a intimação das testemunhas, 

nos termos do art 455 do CPC.

À fl. 83, o autor informou que a testemunha não apresentou o atestado 

médico justificando sua ausência na audiência realizada dia 28/11/2017 (fl. 

82), portanto INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 48 horas, 

comprovar que intimou a testemunha, sob pena de indeferimento da sua 

oitiva e prosseguimento da lide com a apresentação de alegações finais.

À Secretaria, determino:

1. Certifique-se o decurso do prazo da parte autora;

2. Após, conclusos para decisão;

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 748217 Nr: 45510-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO CELSON PEREIRA DE SÁ, GUSTAVO FARIAS 

SABER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS KOGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA 

MIGUÉIS - OAB:6974-MT, CLARIANA ZACARKIM BARÃO - 

OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - OAB:10624, 

GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMO a parte exequente, via DJE, para manifestar-se sobre a certidão de 

fl. 227, em 05 dias, sob pena de arquivamento do feito.

Certifique-se quanto a intimação do Banco Bradesco, tendo em vista que a 

mencionada instituição financeira não é parte na demanda, bem como 

quanto ao decurso do prazo, caso não haja manifestação, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1119357 Nr: 18457-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

DA GLEBA SANTO ANDRE III, ENI SANDRA FABIANO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLETIVIDADE DE INVASORES, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., ANGELO 

ROGÉRIO GOMES BARBOSA, JOSÉ CARLOS ANTONIO DE JESUS, 

SINFRÔNIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NPJ-UFMT - OAB:6274

 DETERMINO:1. INTIME-SE, pessoalmente, o d. Defensor Público Dr. 

Rogério Borges Freitas, do encargo a fim de que este promova a defesa 

dos réus citados por edital e, também da Associação Vale do Sepotuba, 

em 15 dias;2. Com a apresentação da defesa, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para, querendo, impugna-la, em 15 dias;3. Oficie-se ao d. 

juízo deprecado a fim de que seja devolvida a carta precatória;4. Dê 

ciência ao Ministério Público;5. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 972655 Nr: 10565-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO STUMPP FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Advocacia Coutinho e Polisel 

Advogados Associados - OAB:355, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PAULO DE 

SOUZA - OAB:5301-MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727, 

RAQUEL CALMON FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 Vistos.

Vieram os autos conclusos ante a impugnação ofertada pela parte autora 

em relação a proposta de honorários ofertada pela d. perita Sra. 

Rosemary Machado Alves Meger. Pois bem, a experiência a frente desta 

Vara Especializada nos últimos anos mostra que toda perícia designada 

em imóveis rurais envolvem significaiva soma em dinheiro, seja pelas 

horas de trabalho demandadas para confecção do laudo, seja pelos 

gastos que os peritos tem para emissão de documentos e contratação de 

pessoas especializadas para auxilia-los.

Nos autos em comento, em que pese não se tratar de perícia de 

elevadíssimo grau de complexidade, ela é de suma importância para o 

julgamento da lide, posto que visa sanar dúvidas que persistem mesmo 

após a coleta das provas orais. Entretanto, verifico, ainda que a parte ré 

formulou pedido contraposto a fim de ser mantida na posse, bem como a 

perícia técnica foi determina de ofício por este juízo, razão pela qual os 

honorários dever ser rateados pela parte, conforme determina o art. 95 do 

CPC, senão vejamos:

“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver 

indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a 

perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida 
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por ambas as partes”.

Nestes termos, arbitro os honorários periciais em R$ 14.550,00 (quatorze 

mil quinhentos e cinquenta reais), nos termos do art. 465, §3º do CPC, no 

entanto determino que eles sejam suportados por ambas as partes que, 

ainda poderão efetuar o pagamento em 02 (duas) parcelas, contudo o 

trabalho somente se iniciará com o depósito integral dos honorários, sob 

pena de preclusão da prova.

À Secretaria, DETERMINO:

1. Com o depósito integral dos honorários, expeça-se o competente alvará 

a fim de que a d. perita dê início ao trabalho técnico;

2. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para, em 15 dias, 

se manifestarem;

3. Cumpra-se.

INTIMO as partes, via DJE, da presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 803769 Nr: 10225-22.2013.811.0041

 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: CONCREG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESARINO DELFINO CESAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 15948, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485, MARINE MARTELLI - OAB:23.062, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIAN DAVIS DE SANTA 

ROSA - OAB:6998/MT

 Vistos.

Vieram os autos conclusos ante a impugnação ofertada pela parte autora 

em relação a proposta de honorários ofertada pela d. perita Sra. 

Rosemary Machado Alves Meger. Pois bem, a experiência a frente desta 

Vara Especializada nos últimos anos mostra que toda perícia designada 

em imóveis urbanos e rurais envolvem significativa soma em dinheiro, seja 

pelas horas de trabalho demandadas para confecção do laudo, seja pelos 

gastos que os peritos tem para emissão de documentos e contratação de 

pessoas especializadas para auxilia-los.

Nos autos em comento, em que pese não se tratar de perícia de 

elevadíssimo grau de complexidade, ela é de suma importância para o 

julgamento da lide, portanto, arbitro os honorários periciais em R$ 

13.300,00 (treze mil e trezentos reais), nos termos do art. 465, §3º do 

CPC, possibilitando que o pagamento seja feito em 04 (quatro) parcelas, 

ressaltando que o trabalho pericial somente se iniciará com o depósito 

integral dos honorários, sob pena de preclusão da prova.

À Secretaria, DETERMINO:

1. Com o depósito integral dos honorários, expeça-se o competente alvará 

a fim de que a d. perita dê início ao trabalho técnico;

2. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para, em 15 dias, 

se manifestarem;

3. Cumpra-se.

INTIMO as partes, via DJE, da presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1271677 Nr: 28218-39.2017.811.0041

 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: ACDHAM ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT, NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BASSO - OAB:12739, 

Rubimar Barreto Silveira - OAB:3640

 Vistos.

Junto aos autos, nesta data, o relatório da inspeção judicial realizada no 

dia 05/02/2018. INTIMO as partes, via DJE, para, querendo, se 

manifestarem, em 15 dias.

INTIMEM-SE, pessoalmente, a Defensoria Pública, na pessoa do Dr. 

Rogério Freitas que representa a polo passivo, bem como através do seu 

Núcleo Fundiário que assiste os réus ausentes, incertos e desconhecidos, 

além do Ministério Público, no mesmo prazo.

Após, conclusos para análise. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 878750 Nr: 15960-02.2014.811.0041

 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: JOSÉ CORREIA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ABÍLIO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVERTON SCHORRO - 

OAB:10095/MT

 Vistos (...) Com essas considerações, DETERMINO: 1. RETIFIQUE os 

dados do Bairro no Sistema Apolo do endereço do autor a fim de constar 

Nova Esperança II, bem como inclua o endereço constante da fatura de 

energia colacionada à fl. 18 na inicial. 2. REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 05/06/2018 às 14h30min. 3. INTIME-SE a Defensoria 

Pública da redesignação da audiência, através da remessa dos autos, 

bem como para no prazo de 05 (cinco) dias informar o novo endereço da 

testemunha Domingos Campos da Silva e da Rua da testemunha Leandro 

Dias Novais. 4. Juntada as informações nos autos, INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas pelo autor, deferindo, para tanto, para o integral 

cumprimento do ato, os benefícios do art. 212 do CPC. 5. INTIMEM-SE as 

partes, pessoalmente, mediante mandado, no endereço informado nos 

autos da redesignação do ato, bem como para comparecer pessoalmente 

para prestarem depoimento pessoal, com as ressalvas legais. 6. Em caso 

de comparecimento espontâneo do autor na Secretaria, confirmar com ele 

os números de telefones constantes nos autos e no sistema Apolo, bem 

como do endereço. 7. Nos termos do art. 455 do CPC cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas da data e 

hora da audiência, bem como juntar nos autos, com antecedência de 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, nos termos do § 1º do art. 455 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1167907 Nr: 39226-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO 

LTDA, LUIZ CARLOS MIRANDA, JOSE DERLI ROSA, AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, LUIZ ANTONIO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEMES DE PAULA, MARIA DE 

LURDES, GONÇALINA FERREIRA DA SILVA, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., DEMAIS POSSEIROS, 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL (AMPLA), EMIDIO ANTONIO DE 

SOUZA, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - ACDHAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12.739, 

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - OAB:3640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - OAB:13752, 

DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145, HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT, 

JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:MT/21.893, RAYSSA MORGANA 

SANTOS SILVA - OAB:OAB 21.510, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084

 Vistos.

Junto aos autos, nesta data, o relatório da inspeção judicial realizada no 

dia 05/02/2018. INTIMO as partes, via DJE, para, querendo, se 

manifestarem, em 15 dias.

INTIMEM-SE, pessoalmente, a Defensoria Pública, na pessoa do Dr. 

Rogério Freitas que representa a polo passivo, bem como através do seu 
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Núcleo Fundiário que assiste os réus ausentes, incertos e desconhecidos, 

além do Ministério Público, no mesmo prazo.

Após, conclusos para análise. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1238993 Nr: 17795-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL (AMPLA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA, LUIZ CARLOS MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA, 

JOSE DERLI ROSA, AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a emenda feita a inicial pela parte autora, bem como o parecer 

ministerial de fl. 17, a fim de determinar a citação dos réus para, querendo, 

manifestarem-se, em 15 dias, nos termos do art. 382, §1º do CPC.

Após, colha-se novo parecer ministerial.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1026628-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA COSTA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO)

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MACHADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1026628-10.2017.8.11.0041 AUTOR: MANOEL DA COSTA CAMPOS RÉU: 

SOLANGE MACHADO Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse, 

proposta por MANOEL DA COSTA CAMPOS, contra SOLANGE MACHADO 

tendo por objeto um imóvel com área com 2,06 hectares, no lugar de 

denominado Rio dos Peixes, neste município matriculado sob nº 108.065, 

livro 02, folha 10 verso, Cartório 6º Oficio da Comarca de Cuiabá-MT. Com 

a inicial vieram os documentos de Id. 9627211, 9627271, 9627301, 

9627425, A parte autora foi intimada conforme Id. 10229532 a emendar a 

inicial. O autor requereu a desistência do pedido de liminar, conforme Id. 

10375761. O pedido de desistência da liminar foi homologado conforme Id. 

10481930, e determinada a citação da parte ré. O autor requereu, na 

petição de Id. 11533525, a desistência da ação, antes de a requerida 

ofertar a contestação. A requerida ofertou sua contestação sob Id. 

11556472, em que inicialmente concordou com a desistência formulada 

pela parte autora. Com a contestação vieram os documentos de Id. 

11556478, 11556481, 11556483, 11556484, 11556485, 11556523, 

11556550, 11556526, 11556542, 11556541, 11556521, 11556509, 

11556536, 11556506. Os autos vieram conclusos. Eis o relatório. Decido. 

No caso dos autos, o pedido de desistência foi formulado antes da 

apresentação da contestação, e a requerida, em sua peça de defesa, 

expressamente concordou com a desistência. Desta forma, acolho como 

pedido de desistência formulado pela parte autora conforme Id. 11533525 

e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, pois não se instalou o contraditório. Transitado 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, 8 de fevereiro 

de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024959-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERNANDES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA - ME (RÉU)

LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ESSOR SEGUROS S.A. (RÉU)

VIACAO JUINA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1024959-19.2017.8.11.0041 

AUTOR: TATIANE FERNANDES ALMEIDA RÉU: LUGAR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, VIACAO JUINA LTDA - EPP, SERRA DOURADA 

TURISMO LTDA - ME Vistos. Defiro a substituição da ré Serra Dourada 

Turismo Ltda. - ME pela empresa Agência de Viagens e Turismo Serra 

Ltda., CNPJ n. 97.482.384/0001-68, com sede na Av. Gov. Júlio Campos, 

n. 3985, Jardim Glória I, Várzea Grande/MT, extinguindo o feito sem 

resolução de mérito em relação àquela primeira, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do NCPC. Condeno a parte autora a reembolsar despesas e 

pagar honorários advocatícios ao procurador da ré substituída, estes 

fixados em 3% (três por cento) do valor da causa, suspensa a sua 

exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos dos 

artigos 98, § 3º, 338 e 339 do NCPC. Citem-se a ré substituta Agência de 

Viagens e Turismo Serra Ltda. e a seguradora denunciada Essor Seguros 

S/A (id 10581509 - págs. 13-14), por correio. Para tanto, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 09/04/2018, às 10:00 horas, na sala 02 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intimem-se a parte autora e as rés já citadas na pessoa dos seus 

respectivos advogados. Às providências. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1018114-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA LINHARES BARBOSA TAVARES FERREIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, comparecerem nesta 

secretaria a fim de assinarem o competente Termo de Caução, nos termos 

da decisão proferida. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023734-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CASTELAO TETILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO CARVALHO CORTES (REQUERIDO)

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A 

(REQUERIDO)

TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA (REQUERIDO)

UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS (REQUERIDO)

JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES (REQUERIDO)

SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS DECOUSSAU TILKIAN OAB - SP234119-O (ADVOGADO)

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - SP257907 (ADVOGADO)
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FABIO MILMAN OAB - RS24161 (ADVOGADO)

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - SP232070 (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023734-95.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: EVERTON CASTELAO TETILA REQUERIDO: TDS 

INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA, MARCO AURELIO CARVALHO 

CORTES, JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES, UM INVESTIMENTOS S/A 

CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, AGORA 

CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, XP 

INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A, SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A 

Vistos. Defiro a citação por Oficial de Justiça, conforme requerido no id 

9440598. Redesigna-se a audiência de conciliação para o dia 09/04/2018, 

às 11:30 horas, na sala de conciliação 01 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Intimem-se os réus 

já citados, na pessoa dos seus advogados. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859222 Nr: 1111-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL GRAN ODARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial para o fim de determinar que a requerida se abstenha de 

suspender/interromper o fornecimento de água em face a cobrança 

questionada até o trânsito em julgado da sentença da ação principal, 

confirmando-se a r. decisão de fls. 48/50 por seus próprios fundamentos 

e pelos fundamentos aqui expostos, inclusive no tocante à multa diária 

(astreinte) na hipótese de descumprimento da ordem judicial, e, em 

conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a requerida no pagamento das custas/despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, observe-se o determinado pelo art. 611 da CNGC, 

arquivando-se e dando-se baixa nos autos.Traslade-se, desde já, cópia 

da presente sentença ao feito principal.Cumpra-se.Cuiabá, 09 de fevereiro 

de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 872004 Nr: 11063-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIDIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IREINEU SILVA - OAB:13.823, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IREINEU SILVA - OAB:13.823, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n. 11063-28.2014.811.0041

Código 872004

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação em que a 

executada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais efetuou o cumprimento 

espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme comprovante de depósito 

judicial do valor atualizado, e requereu consequentemente a extinção do 

feito (fls. 249/252).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fl. 254)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 3.033,60 (três mil, trinta e três reais e sessenta centavos) (fl. 252).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 254.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 863040 Nr: 4050-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRENES NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146, LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

feito com resolução do seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

NCPC.Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a 

sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos 

dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, e 98, § 3º, 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874684 Nr: 13183-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO AMANCIO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE 

BARROS - OAB:7600, 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, 09 de Fevereiro de 2017Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 953419 Nr: 1720-71.2015.811.0041

 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: WESLEN CORREIA RODRIGUES

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n. 1720-71.2015.81.0041

Código 953419

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

110/113 em que a executada Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat 

efetuou o cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 118/121).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fl. 123)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 2.941,81 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e um 

centavos) (fl. 121).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 123.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1133450 Nr: 24364-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO POMPEO FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL GODINHO PEREIRA - 

OAB:23.557/GO

 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 emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 237013 Nr: 5998-33.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES SIMPLICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COAUT - COOPERATIVA CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA - OAB:12928

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a).ROSENI APARECIDA FARINACIO, OAB/MT nº 4747, 

para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a 

esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 373903 Nr: 10208-25.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Processo n. 10208-25.2009.811.0041

Código 373903

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

246/248 em que a executada Porto Seguros Cia de Seguros Gerais 

efetuou o cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 252/256).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fls. 261)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 13.067,39 (treze mil, sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) 

(fl. 255).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos às fls. 261.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 822826 Nr: 28963-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OZANA BOMDESPACHO PEDROSO, 

MARIANGELA GRAÇAS BOMDESPACHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida, por seus 

advogados, do despacho a seguir transcrito:

"Vistos. DEFIRO o levantamento do valor incontroverso depositado em 

Juízo às fls. 880, mediante a expedição do competente alvará em favor do 

advogado da exequente, que possui poderes para tanto (fl. 14), 

constando os dados bancários informados (fl. 884).REGULARIZE a parte 

executada a sua representação processual, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não conhecimento da impugnação de fls. 

877-882. Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial para 

elaboração de cálculo das obrigações pecuniárias estabelecidas na 

sentença, uma vez que existe divergência entre as partes quanto ao 

montante do crédito exequendo. Após, intimem-se as partes para 

manifestarem-se a respeito dele e em seguida façam-me os autos 

conclusos. Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 866134 Nr: 6483-52.2014.811.0041

 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: HOTEL GRAN ODARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 (...) reconheço a intempestividade e consequente revelia da requerida.(...) 

apesar da revelia reconhecida, mantenho nos autos a contestação 

extemporânea de fls. 81/116, sem efeito jurídico, na forma do precedente 

do eg. STJ acima citado.Doutro lado, é certo que a discussão nos autos 

cinge-se à regularidade ou não da cobrança nos meses apontados na 

inicial, e a consequente existência ou não de falha na prestação dos 

serviços por parte da requerida.Considerando o ponto controvertido 

fixado e a discussão apresentada nos autos, entendo necessária a 

produção de prova pericial, ao que com fulcro no que estabelece e 

autoriza os arts. 464 e 480, CPC, ao que nomeio, como perito do juízo, a 

empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, (...) Intime-se as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem quesitos, na forma do que estabelece o art. 465, § 1º do 

CPC.Transcorrido o referido lapso temporal, certifique-se o necessário, e 

então intime-se a empresa nomeada para que apresente proposta de 

honorários em 05 (cinco) dias (nos termos do art. 465, §2º do CPC), 

indique os profissionais que realizarão a pericia determinada, (...) 

Apresentada a proposta dos honorários, intimem-se as partes para 

ciência e manifestação em três dias. Havendo concordância quanto aos 

honorários pericias, e tendo em vista a determinação de ofício da 

produção da prova pericial, cada parte deverá efetuar o depósito de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários periciais, conforme estabelece o art. 

95 do CPC, em 05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser intimado para 

dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. (...) O laudo pericial deverá ser 

entregue em cartório no prazo de 20 dias, (...)Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se 

manifestem sobre o resultado, e na mesma oportunidade deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, bem como se 

manifestar se insistem ou não na produção das demais provas pleiteadas 

e não apreciadas nesta oportunidade.Desde já, apresento os quesitos do 

juízos:(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911948 Nr: 38156-63.2014.811.0041

 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: HAROLDO VERÍSSIMO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO BATISTA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Desta feita, verificada a ausência de legitimidade do autor e do réu para a 

causa, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso VI, do NCPC.Condeno o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a 

sua exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos 

dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, e 98, § 3º, todos do 

NCPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 942235 Nr: 55902-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON NEGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por DENILSON NEGRI em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS.Custas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1056615 Nr: 49419-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562

 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 emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103290 Nr: 11818-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR MEDEIROS BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 
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OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo n. 11818-81.2016.811.0041

Código 1103290

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

116/123 em que a executada Porto Seguros Cia de Seguros Gerais 

efetuou o cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 171/176).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fls. 179)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 5.093,06 (cinco mil, noventa e três reais e seis centavos) (fl. 176).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 179.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 727699 Nr: 23589-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI 

- OAB:OAB/MT 6624, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909, 

juliana zafino isidoro ferreira mendes - OAB:12794-B, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.501-B, CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS - 

OAB:17.669/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - OAB:19654/O

 Processo n. 23589-32.2011.811.0041

Código 727699

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. em 

que a executada Unibanco - União de Bancos Brasileiros s/a efetuou o 

cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 207/211 e 223/225).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fls. 221 e 227).

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos os comprovantes de depósitos judiciais, um 

no valor de R$ 29.056,41 (vinte e nove mil, cinquenta e seis reais e 

quarenta e um centavos), referente ao pagamento da condenação, e outro 

no valor de R$ 1.427,97 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e 

sete centavos), correspondente ao saldo remanescente, totalizando o 

montante de R$ 30.484,38 (trinta mil quatrocentos e oitenta e quatro reais 

e trinta e outro reais).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 227.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874676 Nr: 13176-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE 

BARROS - OAB:7600, 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, 09 de Fevereiro de 2018Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883358 Nr: 18803-37.2014.811.0041

 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: AUDINETE DIAS PRIST, VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA, KETNA PRISTH GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS RABELO NETO, 

IMOBILIÁRIA CERRADO'S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, suprindo a 

declaração de vontade não emitida voluntariamente pelos réus 

FRANCISCO DE ASSIS RABELO NETO e IMOBILIÁRIA CERRADO´S LTDA., 

concedendo a adjudicação compulsória dos imóveis matriculados sob os 

n. 28.484 e n. 28.485 do 2º Serviço Notarial e Registral da Capital, em 

favor dos coautores VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA E KETNA PRISTH 

GOMES, seus últimos cessionários, servindo esta como título hábil à 

transcrição perante o registro imobiliário competente, sem prejuízo dos 

pagamentos dos tributos, taxas e emolumentos inerentes à transação 

imobiliária em questão, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.Condeno os réus ao pagamento 

das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo.Às 

providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900790 Nr: 30445-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON OLIVEIRA SILVA

 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

 Processo n. 30445-07.2014.811.0041

Código 900790

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

139/143 em que a executada Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat 

efetuou o cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 148/151).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fls. 153)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 13.402,25 (treze mil, quatrocentos e dois reais e vinte e cinco 

centavos) (fl. 151).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 153.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940150 Nr: 54654-40.2014.811.0041

 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: TERESINHA APARECIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n. 54654-40.2014.811.0041

Código 940150

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

147/149 em que a executada Bradesco Auto/re Companhia de Seguros 

efetuou o cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 166/168).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fls. 170/171)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 12.840,31 (doze mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e um 

centavos) (fl. 167).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 171.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954687 Nr: 2443-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UILSON BATISTA DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Processo n. 2443-90.2015.811.0041

Código 954687

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

61/63 em que a executada Telefonica Data Brasil Holding s/a efetuou o 

cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 84/88).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fls. 153)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 4.745,77 (quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta 

e sete centavos) (fl. 88).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 90.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081131 Nr: 2072-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LEOPOLDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n. 2072-92.2016.811.0041

Código 1081131

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

89/95 em que a executada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais efetuou o 

cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 
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comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 97/99).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fl. 101)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 2.477,65 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e 

cinco centavos) (fl. 99).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 101.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092169 Nr: 7133-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLO MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR JOE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA EPP, JOSE SWAMI RODRIGUES, MARIA OLIMPIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MORAIS YUNES - 

OAB:197287/SP, FAISSAL YUNES JUNIOR - OAB:129312/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s). 14, referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido fl. 12, 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.: 1118785 Nr: 18240-72.2016.811.0041

 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: JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

HENRIQUE A. F. MOTTA - OAB:113.815/RJ, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA 

- OAB:155.834/RJ

 Processo n. 18240-72.2016.811.0041

Código 1118785

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

111/116 em que a executada Bradesco Auto/re Companhia de Seguros 

efetuou o cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 118/120).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fls. 122/123)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 3.466,95 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e 

cinco centavos) (fl. 120).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 122/123.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167759 Nr: 39153-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO AQUILES 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: FERNANDO CÉSAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n. 39153-75.2016.811.0041

Código 1167759

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

96/103 em que a executada Porto Seguros Cia de Seguros Gerais efetuou 

o cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 96/103).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fl. 179).

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 3.041,95 (três mil, quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) 

(fl. 122).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 148.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169073 Nr: 39726-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUTFI MIKAEL FARAH NETO, ELIAS FARAH, SONIA 

ELIZABETH DA SILVA BARROS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORBAY GORAYEB ADVOCACIA S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PEREIRA FERNANDES 

- OAB:18786/O, FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - OAB:6.351-MT

 Em primeiro lugar, (...) refuto e rejeito, desde já, a alegação de 

intempestividade invocada pelo embargado/exequente.Concernente aos 

embargos de Declaração de fls. 153/154, por tempestivo e próprio, 

recebo-os.(...)ISTO POSTO, conheço, pois, dos embargos de declaração 

para rejeitá-lo(...), torno ineficaz a indicação do bem à penhora nestes 
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autos.Diga o embargante/executado quanto a impugnação ofertada pelo 

embargado/exequente às fls. 155/172 em 10 (dez) dias.(...) intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as 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), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (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 quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia das 

partes, e em seguida remeta-se o feito para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo.Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355, 356 e 920, II do 

CPC.Às providências. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de fevereiro de 2.018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 887969 Nr: 21875-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAISA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CAMARGO MENDONÇA, PAULO 

CESAR SANTOS DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVETH DA LUZ SANTOS PEREIRA 

- OAB:MT-15.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO L. SANCHES - 

OAB:11.333/MT

 Vistos.

Citada por edital (fls. 51 e 57-59), a primeira ré deixou de apresentar 

contestação no prazo legal (fl. 100), razão pela qual declaro-a revel.

Desta feita, nomeio a Defensoria Pública Estadual como sua curadora 

especial (NCPC, 72, PU), a qual deverá ser intimada pessoalmente (NCPC, 

185, § 1º), para oferecer contestação, no prazo legal (NCPC, 335), 

observado o benefício do prazo em dobro (NCPC, 186).

Apresentada contestação, havendo preliminares, intime-se a parte autora 

para impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, 351).

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807627 Nr: 14079-24.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO NUNES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será 

acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, 

de acordo com o § 1º do art. 523 do CPC.Em caso de pagamento parcial a 

multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, 

§ 2º o do CPC).Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 

CPC.Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.Cumpra-se.Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 289972 Nr: 10408-03.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PERSIO ROSA DA SILVA, CVL IMÓVEIS LTDA - 

ME, KILZA GIUSTI GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARÁ, 

AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA, AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA, 

ROSANGELA DEO ROSSIO REIS NOGUEIRA, EDELSON SILVA DUARTE, 

JOELMA LEITE DA SILVA DUARTE, ROSANGELA DEO ROSSIO REIS 

NOGUEIRA, EDELSON SILVA DUARTE, JOELMA LEITE DA SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9504/MT, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660, KILZA 

GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, LUCAS GOMES SIQUEIRA SANTANA 

- OAB:11182, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT, 

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO 

- OAB:3960/MT, RAFAEL BENETTY POFFO - OAB:11289, ROSANA DE 

BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4531, RUI PAULO 

MARTINS ABRAÇOS - OAB:11755/MT

 Vistos.

Manifestem-se os exequentes acerca das impugnações de fls. 

1.046-1.053 e 1.054-1.067, respectivamente, aos cumprimentos de 

sentença de fls. 1.017-1.025 e 991-999, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 766260 Nr: 19007-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ALUIDO LTDA, ALUÍDO 

DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DOUGLAS SANTOS 

LUCAS - OAB:15237, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, ANA PAULA DORILÊO CARDOSO - OAB:OAB/MT 15.652, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E

 Código 766260

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 389).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 
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voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 848224 Nr: 51595-78.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1014265 Nr: 29440-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJAIME FAGUNDES PAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIANE MARQUES DE SIQUEIRA, LETICIA 

MARQUES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 

OAB:4.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s).150/151, tendo em 

vista que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 466679 Nr: 33795-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE JÓIAS E RELÓGIOS RIBEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ANSELMO MARTINS DEFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISE MEURI MORAES - 

OAB:11783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405 MT, POLIANA MIKEJEVS CALÇA LORGA - 

OAB:12899

 Código 466679

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 326/329).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735645 Nr: 32015-33.2011.811.0041

 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: UILSON FREIRE DE CARVALHO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 889964 Nr: 23191-80.2014.811.0041

 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: REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO E SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1010968 Nr: 27985-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR CRISTOVÃO DE OLIVEIRA DA COSTA

 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

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1063226 Nr: 52441-27.2015.811.0041

 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: MARIA HELENA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128428 Nr: 22367-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA DA SILVA SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 ... 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$ 8.100,00 (oito mil e cem 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (18.08.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.” 

Por fim, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação do Recurso de Apelação interposto pela requerida ás fls. 

92/95. P.R.I. Cuiabá-MT, 05 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.: 1128475 Nr: 22381-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FLÁVIO DA SILVA, ENOQUE DA SILVA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1165492 Nr: 38139-56.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES TEIXEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 
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SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n. 38139-56.2016.811.0041

Código 1165492

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

76/83 em que a executada Seguradora Líder dos Consórcios efetuou o 

cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls.127/130).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fl. 132)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 3.273,17 (três mil, duzentos e setenta e três reais e dezessete 

centavos) (fl. 130).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 132.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 219968 Nr: 28383-09.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS COM. DE 

MEDICAMENTOS , PERF. COSM. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ALFARO - OAB:, DIEGO 

DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, EDUARDO THEODORO 

FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT

 Processo n. 28383-09.2005.811.0041

Código 219968

Vistos.

O exequente através do petitório de fl. 434, requer a suspensão visando a 

localização de bens do executado.

Defiro o pedido de suspensão, pelo prazo de um ano, “durante o qual se 

suspenderá a prescrição” (artigo 921, parágrafo 1º, do CPC).

Transcorrido o lapso temporal de suspensão estabelecido nesta ocasião, 

alerto que inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, conforme 

disposto no parágrafo 4º do artigo 921, do CPC .

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191).

Decorrido o lapso temporal, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 866877 Nr: 7081-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEDEMAR SILVA DA VITÓRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO CAIRU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN DE JESUS SILVA - 

OAB:2518/RO

 Processo n. 7081-06.2014.811.0041

Código 866877

Vistos.

Trata-se de pedidos cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as 

devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento dos valores indicados nos demonstrativos discriminados e 

atualizados dos créditos, acrescidos de custas (fl. 283/285).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de novembro de 2.017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021105 Nr: 32476-63.2015.811.0041

 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: FERNANDO YOUSEF DA 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027025 Nr: 35355-43.2015.811.0041

 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: BENEDITO ROGERIO LEMES DA COSTA

 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:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027721 Nr: 35674-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELI MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1049149 Nr: 46016-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER FERNANDES DA COSTA

 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: Rayanny L. Miranda Noceti - 

OAB:18.652

 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.: 1062006 Nr: 51867-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIO VINICIUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1065360 Nr: 53346-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EVANGELISTA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).
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 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1075365 Nr: 57676-72.2015.811.0041

 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: AINDA DE ARAUJO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 57676-72.2015.811.0041

Código 1075365

Vistos.

Assiste razão ao d. advogado da autora (fls. 27).

 Considerando que a determinação de suspensão dos processos, em 

razão do período de blindagem determinado na Recuperação Judicial da 

empresa OI S/A, que tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro 

(proc. Nº 203711-65.2016.819.0001), engloba apenas os feitos que já se 

encontram na fase de execução, não sendo o caso dos autos em 

epígrafe, eis que ainda encontra-se na fase de cognição.

 Desta feita, revogo a decisão de fls. 26 e, determino o prosseguimento do 

feito.

 Assim, cumpra-se a decisão de fls. 25, no que tange a determinação para 

que a autora promova a emenda à petição inicial em até 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento e extinção do feito sem resolução do mérito.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 9 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082125 Nr: 2586-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S.A, CÂMARA DE DIRIGENTES 

LOJISTAS DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

JOPPERT - OAB:295106/SP, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - 

OAB:17.930-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, CARLOS EDUARDO VIANA - OAB:16.642, JANAYNA 

NUNES DE ARRUDA - OAB:17.625, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4.695/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, VITOR DE 

OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

 Vistos.

Anote-se a outorga de poderes pela ré SERASA a novo advogado sem 

qualquer ressalva quanto aos poderes outorgados ao seu antigo patrono.

Sem prejuízo, visando o saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do NCPC, que estabelecem 

os princípios da cooperação, do contraditório e da não surpresa, 

intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 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 e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa ser produzida por ela 

mesma, deverá ser articulado de modo coerente e jurídico o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do NCPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do NCPC).

Ressalvo, que a especificação de provas não obstará o eventual 

julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida as 

hipóteses do art. 355 e 356 do NCPC.

Após, decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1084882 Nr: 3770-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER GONÇALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091186 Nr: 6671-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER DANILO ALVES DOS SANTOS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1113807 Nr: 16269-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSDC, CLAUDIA SENA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1114271 Nr: 16409-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116356 Nr: 17202-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBSON SANTANA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CEZAR ZANDONADI - OAB:5736 O MT, 

HENRIQUE A F MOTTA - OAB:113.815 OAB/RJ, PEDRO HENRIQUE B. 

SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Processo n° 17202-25.2016.811.0041

 Código: 1116356

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

que CLEBSON SANTANA DE CARVALHO move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 05.05.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios.

Verifico nos autos, que foi realizada perícia às fls. 95/98, porém, o laudo 

pericial restou prejudicado quanto aos quesitos “7” e “8”.

 Insta salientar, que para a prolação da sentença condenatória, se faz 

necessário a porcentagem descriminada do grau de cada lesão apontada 

pelo expert.

 Diante dos fatos, intime-se o perito para complementar o laudo pericial, 

conforme solicita a parte autora em petição de fls. 103/104, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 05 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1141273 Nr: 27965-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA DAIANE SALDANHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 180205 Nr: 27435-04.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARROCERIA CENTRO OESTE LTDA - FACCHINI, 

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEMA TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - OAB:218164, BRUNO RAMPIM 

CASSIMIRO - OAB:218164/SP, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - 

OAB:7.111/MT, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, 

MARCELA DE SOUZA GARCIA - OAB:MT-11016
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 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.: 307035 Nr: 16209-94.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAÍS FERNANDA BEHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS FERNANDA BEHLING - 

OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 426225 Nr: 9160-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEQUIAS ARNALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Processo n. 9160-942010.811.0041

Código 426225

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

133/136 em que a executada Banco do Brasil s/a efetuou o cumprimento 

espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme comprovante de depósito 

judicial do valor atualizado, e requereu consequentemente a extinção do 

feito (fls. 238/241).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fl. 243)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 17.887,15 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quinze 

centavos) (fl. 239).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 243.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 702051 Nr: 36672-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERREIRA QUEIROZ - 

OAB:9337-B, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT

 Código 702051

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 740/744).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 744123 Nr: 41141-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOCH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINKA MARIA SOUTO DE 

MEDEIROS - OAB:10680, NELSON FREDERICO HUNZE PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Diante do exposto, DECLARO satisfeitas tão somente as obrigações 

referentes aos honorários sucumbenciais dos advogados das partes e 

CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar à autora que emende o seu 

requerimento de cumprimento de sentença, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, dando por prejudicada a 

impugnação de fls. 693-697.Expeçam-se os competentes alvarás para 

levantamento dos valores depositados em Juízo, sendo o de R$ 2.561,83 

(fl. 681), em favor do advogado da parte autora, que além dos seus 

honorários está levantando valor devido à sua cliente, para o que possui 
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poderes (fl. 80), bem como o de R$ 900,00 (fl. 691), em favor do 

advogado da ré, por tratar dos seus honorários, em ambos os casos, 

constando os dados bancários informados, conforme requerido (fls. 

690vº e 679vº). Vincule-se a estes autos o depósito judicial de fl. 701.Às 

providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 759465 Nr: 11769-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SAVÉRIO BRANDÃO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORÉZIO DIAS VIDRAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 11769-79.2012.811.0041

Código 759465

Vistos.

O exequente através do petitório de fl. 73, requer a suspensão visando a 

localização de bens do executado, na forma do que estabelece e autoriza 

o art. 921, III do CPC.

Defiro o pedido de suspensão, pelo prazo de um ano, “durante o qual se 

suspenderá a prescrição” (artigo 921, parágrafo 1º, do CPC).

Transcorrido o lapso temporal de suspensão estabelecido nesta ocasião, 

alerto que inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, conforme 

disposto no parágrafo 4º do artigo 921, do CPC .

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191).

Decorrido o lapso temporal, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito.3

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839335 Nr: 43866-98.2013.811.0041

 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: GENILSO ALVES DE SOUZA

 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 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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 863269 Nr: 4237-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCIO GOMES DIAS

 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

 Processo n..4237-83.2014.811.0041

Código 863269

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 172/173.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 876956 Nr: 14754-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n. 14754-50.2014.811.0041

Código : 876956

Vistos.

 Verifica-se que a ré efetuou o depósito dos honorários periciais às fls. 

93/95, no entanto, o exame pericial não fora realizado em razão do 

comportamento desidioso da parte autora.

Às fls. 108/109, requer a devolução do valor depositado a título de 

honorários periciais.

Diante do exposto, considerando que a parte requerida efetuou o depósito 

dos honorários periciais, no valor de R$ 500,00, antes da realização da 

perícia médica, determino a expedição de alvará para restituição do valor à 

ré, mediante transferência para conta indicada às fls. 108/109, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.

Após, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 879161 Nr: 16276-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LOPES 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:

 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$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.03.2014) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.” Cumpra-se Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901085 Nr: 30651-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 
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ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código: 901085

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 112.

Decorrido o prazo, voltem-me os altos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928722 Nr: 48591-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES FRANCISCO, LETÍCIA CRUZ 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUN HUA CHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES 

FRANCISCO - OAB:11996/MT, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:11.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, MARIANA SASSO - OAB:15960/MT, 

ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 Código 928722

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença.

 Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 332/340).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936138 Nr: 52661-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDINEIA ANTONIA DE OLIVEIRA JACOBINA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n. 52661-59.2014.811.0041

Código 936138

Vistos.

Em análise aos autos verifico que razão assiste á ré.

 Destarte, Chamo o feito a ordem.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

promovida por LEDINEIA ANTONIA DE OLIVEIRA JACOBINA, em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Cuja sentença foi prolatada 

ás fls. 147/150.

Ás fls. 151/157 e 158/162 as partes impetraram embargos de declaração, 

que foi decidido conforme decisium de fls. 178/179. A seguradora 

manifestou-se as fls. 180/180, alegando que os pedidos por ela arguidos 

não foram apreciados.

Contudo, verifico que no referido embargos não foi analisado a existência 

de pagamento administrativo no valor de R$4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), o qual deveria ser descontado do 

montante de R$ 7.087,00 (sete mil e oitenta e sete reais), totalizando ao 

final R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos).

Portanto, determino que conste na parte dispositiva da sentença:

 “que seja julgado parcialmente procedente o pedido da inicial, para 

condenar a requerida, ao pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(15.03.2013) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.”

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 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.: 936229 Nr: 52707-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWARD JOSÉ DA COSTA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 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.: 944617 Nr: 57222-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADCO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR, 

HARRISON RAINIER RIBEIRO - ME, ANTONIO JOÃO DE CARVALHO, LEIDA 

GARCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA LARRANHAGAS 

MAMEDES - OAB:OAB/MT 16.174

 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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083005 Nr: 2953-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PIA GOMES DE BARROS CARVALHO, 

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & F COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011, RUBENS B. SETOLIN - OAB:18.930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7.057

 Vistos.

Comprove o réu o recolhimento das custas processuais referentes ao seu 

pedido reconvencional, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento.

Caso seja comprovado o recolhimento das custas processuais referentes 

ao pedido reconvencional, intime-se a parte autora para contestar a 

reconvenção apresentada pelo réu no bojo da contestação de fls. 70-82, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso seja apresentada contestação à reconvenção, havendo preliminares 

suscitadas ou documentos juntados, intime-se a parte ré para impugnar, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo qualquer das manifestações acima, renove-se a intimação das 

partes para apresentarem proposta de acordo ou especificarem as 

provas que pretendem produzir, querendo, no prazo de 10 (dez) dias.

Após o decurso dos prazos alinhados, certifique-se e façam-me os autos 

conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1117148 Nr: 17551-28.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS E SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n. 17551-28.2016.811.0041

Código 1117148

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

130/137 em que a executada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais efetuou 

o cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 139/142).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fl. 144)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 7.830,65 (sete mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e cinco 

centavos) (fl. 142).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 144.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1123984 Nr: 20417-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n..20417-09.2016.811.0041

Código 1123984

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 133/134.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143526 Nr: 28931-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA DO CARMO MENDES STOCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 ...Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (15.05.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.Cuiabá-MT, 01 de 

fevereiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1144662 Nr: 29461-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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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.: 1151377 Nr: 32302-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON EDWARD PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645/O, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - 

OAB:OAB/MT 2.915

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167779 Nr: 39167-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIAN PAULO BRANDELERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7.278-B

 Vistos.

Embora a certidão de fl. 51 do Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado de execução de fl. 50 tenha sido negativa, o 

executado opôs ação incidental de embargos (processo 1205554) o que 

implica na presunção da sua ciência inequívoca acerca deste feito 

executivo.

Não obstante a isso, não há que se falar que a ciência tenha ocorrido com 

a carga deste feito executivo pelo advogado subscritor da petição inicial 

da ação de embargos, mas sim da data da apresentação dos próprios 

embargos, ao passo que naquela ocasião (carga deste feito executivo) o 

causídico ainda não estava habilitado nestes autos.

Assim, certifique a Secretaria deste Juízo o decurso do prazo do 

executado para pagamento.

Após, traga o exequente demonstrativo do débito atualizado, querendo, no 

praz de 05 (cinco) dias.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1205554 Nr: 6693-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIAN PAULO BRANDELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO ARMOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7.278-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372 - B

 Vistos.

ULTIME a Secretaria deste Juízo as determinações contidas no despacho 

de fl. 45, certificando a tempestividade destes embargos.

Recebo os embargos. No entanto, indefiro a atribuição do efeito 

suspensivo almejado, em razão do não preenchimento de requisito objetivo 

para tanto, qual seja a garantia do Juízo da execução.

Diante da apresentação de impugnação e manifestação do embargado às 

fls. 47-99 e 100-109 e de réplica e manifestação do embargante com 

documentos às fls. 112-114 e 115-144, manifeste-se o embargado acerca 

dos citados documentos de fls. 118-144, querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para apresentarem proposta de 

acordo ou especificarem as provas que pretendem produzir, querendo, no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

De igual modo, decorrido o prazo, certifique-se, sendo o caso, e 

conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007787-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIWIDY SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010306-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELISMAR REGIANE SOBRAL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002099-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO 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:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024172-24.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019117-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA LYSENKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1036540-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOFITAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA TAMASSIA OAB - SP119288 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ESTEFFANY DE OLIVEIRA PONDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021490-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERMINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015196-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BORGES DE SA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015196-28.2016.8.11.0041 

AUTOR: FELIPE BORGES DE SA GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que 

manifeste sobre a petição de Id nº 11192770, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015218-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANDARA CAVALCANTE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015218-86.2016.8.11.0041 

AUTOR: DANDARA CAVALCANTE SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que 

manifeste sobre a petição de Id nº 11192301, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015265-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LUIZA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015265-60.2016.8.11.0041 

AUTOR: FABIANA LUIZA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que manifeste 

sobre a petição de Id nº 11191890, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022289-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIRES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006125-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAMIAO GASPAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)
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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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001112-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001028-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR DE ALMEIDA GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020616-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO BATISTA CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003526-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CEBALHO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007930-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CAMPOS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002853-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JONATHAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002541-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE AMORIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022552-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PERES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021134-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA NASCIMENTO (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)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 56 de 648



 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007708-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DE SOUZA CERUTTI (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)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003785-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE BERNARDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003785-51.2017.8.11.0041 

AUTOR: VALDENICE BERNARDO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que 

manifeste sobre a petição de Id nº 11226805, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004982-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISSON PEDROSO BRILHADORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000275-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY MARTINS DOS SANTOS JUNIOR (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)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023501-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIA XAVIER (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)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023492-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017567-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022489-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO PADILHA MORAIS FILHO (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)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006406-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILAINE VIDOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000847-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR NERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000065-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MIASHIRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (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)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005062-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSIMAR FERREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002449-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RAMOS DO NASCIMENTO (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)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004371-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES MATTOS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020079-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANILDO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006295-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ROSA DE MORAES ALENCASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003856-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JECKSON CAMPOS DA CRUZ XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008512-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SANTOS DELFINO (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:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006822-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONE ALVES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021632-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE SANTANA DA LUZ (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000642-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023666-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIERRE DANNY AMARAL RADOUX (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022133-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORINA CAETANO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022133-54.2016.8.11.0041 

AUTOR: HONORINA CAETANO DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que 

manifeste sobre a petição de Id nº 11226603, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000459-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO DE SOUZA MOURA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001575-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA REIS (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)

 

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 apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005294-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEI FELIX 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005294-17.2017.8.11.0041 

AUTOR: AUDINEI FELIX DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que 

manifeste sobre a petição de Id nº 11226521, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001568-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO CHARLES SAID DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003342-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000362-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI ANTONIO DE SOUZA GOMES (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)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004161-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR IZIDIO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022145-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO LOPES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022145-68.2016.8.11.0041 

AUTOR: GENIVALDO LOPES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que 

manifeste sobre a petição de Id nº 11226195, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBENI PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023709-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001405-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002400-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022179-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019074-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000508-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017837-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017837-86.2016.8.11.0041 

AUTOR: FABIO ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que manifeste sobre a 

petição de Id nº 11225906, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX LUAN DE OLIVEIRA MELO ZOUNAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003747-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAX LUAN DE OLIVEIRA MELO ZOUNAR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que 

manifeste sobre a petição de Id nº 11225812, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000200-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA CRUZ MENDES (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)

 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018892-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR MAGNO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024025-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022840-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CORREA (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)

 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000462-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUANA SANT ANA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002423-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULHO CEZAR CANDIDO (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)

 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017852-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FERREIRA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017852-55.2016.8.11.0041 

AUTOR: AMANDA FERREIRA DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que 

manifeste sobre a petição de Id nº 11225731, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019652-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCELINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008919-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SOUZA CAFE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031023-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. G. E. S. (AUTOR)

A. V. G. E. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

DELTA AIR LINES INC (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031123-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FANIA PORTILHO VINGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE RESIDENCIAL VIA IPIRANGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026922-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVISSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11468133, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027862-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL BENTO 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)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 62 de 648



CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11469703, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029493-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO REIS DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030737-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID JOSE BISPO (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11488790, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029646-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES VEIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031014-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIE VON MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029163-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. S. Q. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

PAULO QUEIROZ NOGUEIRA OAB - 987.022.201-30 (REPRESENTANTE)

SOLANYARA MARIA DA SILVA OAB - 688.567.841-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031291-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018295-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BOSCO DA COSTA (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028490-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA RODRIGUES FEITOSA DE ALMEIDA (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 
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manifestarem sobre o laudo de Id. 11459183, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027982-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CERQUEIRA CALDAS SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11468505, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033981-04.2017.8.11.0041

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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015790-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRIZA FRANCIELLI SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11144553, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015769-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELVIRA SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11148240, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024990-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AUGUSTO 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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10912511, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011258-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON VALERIO DE ARAUJO (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 10807516, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014910-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ORLANDO JORGE DA PENHA (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11147862, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015765-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS DIAS MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11148126, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022286-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO AMORIM LIMA (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)

 

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 sobre 

o interesse em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1021716-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CRISTINE ANTUNES SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016622A (ADVOGADO)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021821-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS ARMSTRONG OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024975-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICEIA MARIA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT21169/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERANUBIA BORGES FERREIRA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024024-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOENAY SANTOS MARTINS PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013586-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISA ACADEMIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021076-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE LUISE ZAVIASKY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003518-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ARAUJO GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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 sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000659-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000659-56.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE RODRIGUES LEITE REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 08h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015209-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NATALICIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015209-27.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOAO NATALICIO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que manifeste 

sobre a petição de Id nº 11191737, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011742-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAMPOS & GERALDO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO NOVO ATHENEU LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021758-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADE SEHN MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATZLAFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE BOFF PATZLAFF OAB - SC37411 (ADVOGADO)

VANESSA PIVOTTO OAB - SC0024121A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025104-75.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019121-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029750-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAKO FRAGERIS (EXECUTADO)

ATUS PUBLICIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 66 de 648



CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1018258-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019513-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS LEITE MOREIRA (AUTOR)

LAURA ARIANE DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

GINCO URBANISMO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT0012919A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036341-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFO LOCADORA, MONTAGENS E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA 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 sobre 

a certidão do oficial, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021229-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013191-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS (EXECUTADO)

JUDSON THIAGO DA SILVA MORALECO (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 sobre 

o prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017892-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO - EPP (RÉU)

CLAUDIO METELLO (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 sobre 

a certidão do oficial, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021173-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA FERREIRA PEREA SERRANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINE FRANCA PIRKEL (EXECUTADO)

Lucas França de Oliveira Pirkel (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 sobre 

as correspondências devolvidas, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028776-91.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035875-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OPCAO PRIME RESTAURANTE LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DA SILVA RESTAURANTE RURAL - ME 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032365-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIASUL COMERCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011563-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE JESUS SILVA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019936-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AMARANTES OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a petição juntada pelo requerido, referente a guia de pagamento da 

condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005292-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte apelada, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019009-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOEL BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAGIB ISKANDAR BOULOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038810-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONE CANHETE DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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 sobre 

a certidão do oficial, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030786-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA CRISTINA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CAFURE BEZERRA (RÉU)

CAFURE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030864-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA AYESSA RIBEIRO OJEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 
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objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029413-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO LEITE CAVALCANTE (EXECUTADO)

ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE (EXECUTADO)

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (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 sobre 

a certidão do oficial, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028773-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAROVI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE AMELIO MAIA (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 sobre 

a certidão do oficial, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017123-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA ALVES DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR FERREIRA MENDONCA JUNIOR (RÉU)

MARINES MARQUES MENDONCA (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 sobre 

a certidão do oficial, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022285-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER EVANGELISTA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 11759981, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020903-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO MARTINS NEVES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 11759876, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019888-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

luiz roberto obersteiner OAB - MT2658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 11759688, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1038409 Nr: 40779-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO LOURENÇO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A, UNOPAR EAD - CUIABÁ III - FATO CURSOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 239/240, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 767449 Nr: 20276-29.2012.811.0041

 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: JOANA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 

S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEM LEMES DA SILVA - 

OAB:15085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Afonso Mendes 

Fonseca Filho - OAB:106596, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - 

OAB:8406 OAB/BA, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

Sergio Roberto de Oliveira - OAB:75.728

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 352/361, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 327087 Nr: 302-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO TURCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FARIA DE MIRANDA, FLAVIO FARIA DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TURCATO - 

OAB:8127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601/MT, IASNAIA POLYANA GUSMÃO SAMPAIO - 

OAB:7.601

 Procedido a penhora BACENJUD/RENAJUD, conforme extrato em anexo, o 

qual restou infrutífera.

A parte exequente requereu a realização de diligências, na busca de 

localização de bens junto a sistema Infojud, para que sejam fornecidas 

cópias de declarações de bens para fins de imposto de renda do 

executado referente aos cinco últimos anos. Com efeito, é cediço que a 

consulta a órgãos públicos para a instrução de processo cível é medida 

excepcional, que somente se justifica quando a parte exequente tenha 

envidado esforços. A utilização da via judicial para tal medida é cabível 

apenas quando esgotadas as diligências do credor, que conforme se vê 

dos autos não houve localização de bens, dessa forma defiro o pedido de 

fls. 222.

Assim foram requisitada Declarações de imposto de renda da parte 

devedora pelo sistema INFOJUD, cujas declarações foram arquivadas na 

pasta nº 01/2018 na secretaria do Juízo para consulta, ante a 

confidencialidade das informações.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de não manifestação, determino o arquivamento do feito até 

indicação de bens passíveis de penhora.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 796877 Nr: 3240-37.2013.811.0041

 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: ADAIANE TONHÁ GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:18.605-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 798407 Nr: 4794-07.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY CRISTINA AIGO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS SOARES 

DA SILVA - OAB:15461/MT, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:15.557/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 343/355, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1108328 Nr: 13989-11.2016.811.0041

 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: GIOVANA PADILHA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO C. DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 13.801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT, MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - OAB:17640/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 212/288, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 446542 Nr: 20829-47.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILSON ANTONIO MERESSIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIL SINFERONI MONTEVECHI, 

MONTEVECHI & MARQUES LTDA ME, ZF LOCADORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - 

OAB:10535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ GRACINDO ALVES - 

OAB:12.522/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 816621 Nr: 23055-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA, ECAD 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA & 

CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para fazer vista dos autos conforme 

solicitado na petição de fls.230/231, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 920313 Nr: 43607-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PÚLICE, MARIA TEREZA OLIVIERI PULICE, 

NELSON ALBERTO PULICE, EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA MARIANA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MARCATTO 

CIRINO - OAB:7835/MT, DIOGO EGIDIO SACHS - OAB:4.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1063287 Nr: 52484-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELE ALVES CARDOSO - OAB:7725 

MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem sobre a 

proposta de honorários pericias fls. 284/286, no valor de R$ 2.000,00, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1262800 Nr: 25356-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO RODRIGUES VILLANUEVA, VINICIUS 

DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA SILVA AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO RODRIGUES 

VILLANUEVA - OAB:8203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1262888 Nr: 25393-25.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 

FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉLIA IAGLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO CAUDURO DE OLIVEIRA 

- OAB:8477/SC, PAULO TEIXEIRA MORINIGO - OAB:11.646-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1264644 Nr: 25934-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS TRANSPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE THEOBALDO DAHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA FAYET ZANELLA - 

OAB:RS/26820, FERNANDO ANTONIO ZANELLA - OAB:18320/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1276786 Nr: 753-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO DE DOMENICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, HOME CARE 

SAUDE E VIDA S/S LTDA- ME, NYLSON RAYMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN OLIVEIRA DE SOUZA - 

OAB:328194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 115623 Nr: 5244-96.2003.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUBOPLAS INDUSTRIAS E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO ADILSON CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO - OAB:3.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 454, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 289183 Nr: 9699-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÓPICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÕES 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, ADILTON ALVES DE OLIVEIRA, ITAMAR JESUS PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON SANCHES - OAB:3.510-B, 

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA - OAB:19588/O, MARILEI CARDOSO - 

OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA B. PERES 

SALVADOR - OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B/MT

 Defiro o pedido feito junto às fls. 316/319.

Solicito informações mediante convênio BACENJUD e RENAJUD 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 377502 Nr: 13575-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA DOMINGOS, DÁRIO 

PEREIRA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providenciar a respectiva 

averbação no ofício imobiliário, nos termos do art. 844, do Código de 

Processo Civil, bem como a intimação do executado da referida penhora 

oferecendo meios necessários e endereço atualizado, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 380094 Nr: 16056-90.2009.811.0041
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 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: JULIO CEZAR MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 378/396, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 453094 Nr: 25056-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CREPALDI MESQUITA, MARCIA 

LUIZA CREPALDI MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido feito junto às fls. 239/241.

Solicito informações mediante convênio BACENJUD, RENAJUD 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, bem 

como se possui interesse no Renajud, uma vez já que existe restrições.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775936 Nr: 29216-80.2012.811.0041

 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: IVO CARLOS FRANGE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VASCONCELOS, CARLOS 

HENRIQUE RACHID DE ANDRADE, CONSTRUTORA CAIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO NERES DA 

CUNHA - OAB:2669/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:7.554/MT, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

inicial para DECLARAR a retirada do Sr. IVO CARLOS FRANGE MATTOS 

da empresa CONSTRUTORA CAIRO LTDA em 04/06/2008.Após o trânsito 

em julgado, a própria parte retirante deverá comparecer à Junta Comercial 

competente para a averbação da modificação contratual.Em face da 

sucumbência recíproca, CONDENAR ao pagamento pró-rata das custas 

processuais e quanto aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e estabeleço que 

fiquem a cargo das partes, arcando cada uma com o custo do seu 

respectivo patrono, nos termos do disposto nos arts. 85 e 86, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 832046 Nr: 37657-16.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMAEL ÂNGELO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.103-A, FABIO RIVELLI - OAB:297608, GISELLE 

PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, 

nos termos do art. 487, I do NCPC, para:a)Confirmar a liminar deferida às 

fls. 123/124-v;b)Condenar as requeridas, solidariamente, ao 

ressarcimento dos valores dos aluguéis do imóvel desembolsados pela 

parte autora, a título de danos emergentes, no valor de R$ 2.880,00 ( dois 

mil e oitocentos e oitenta reais) acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária a partir do desembolso. c) Condenar as rés, 

solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao 

requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ).Considerando 

que cada parte tornou-se, em parte, vencedor e vencido na ação, nos 

termos do artigo 86 do CPC, distribuo o ônus da sucumbência, nele incluso 

as despesas processuais (art. 84, CPC) e honorários advocatícios, na 

proporção de 50% para casa parte, sendo que fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de 

novembro de 2.017.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de 

Direitorecuperanda.Oficiem-se o SERASA e o SPC para que excluam o 

nome da autora dos seus cadastros em decorrência de eventuais débitos 

com a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de sujeitar à 

aplicação de sanções civis (multa) e penais (crime de 

desobediência).Intime-se a ré para que se abstenha de negativar 

novamente o nome da autora, sob pena de multa cominatória no valor fixo 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada evento de reinserção. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.’’ 

AnCuiabá - MT, 09 de Fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849206 Nr: 52455-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BO JUNIOR - 

OAB:11058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 114/168, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 907391 Nr: 35160-92.2014.811.0041

 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: DEVANETE DEVALDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:12913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:5820-MS, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG
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 O trâmite deste processo deve ser sobrestado, em face à decisão 

publicada no Recurso Especial n° 1602042/RS, em curso no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça( Tema 960/STJ), a qual determinou o 

sobrestamento dos processos em todo o país, versando sobre "validade 

da transferência ao consumidor da obrigação de pagar a comissão de 

corretagem nas promessas de compra e venda celebradas no âmbito do 

programa'Minha Casa, Minha Vida”.

 Ante o exposto, em face à concessão da mencionada decisão, 

SUSPENDO O TRÂMITE DESTE PROCESSO até o julgamento final, pelo 

Superior Tribunal de Justiça, do Resp. n° 1.602.042 – RS, na modalidade 

de recurso repetitivo, devendo este feito, neste interim, permanecer 

ARQUIVADO.

Após o julgamento do referido recurso, este processo poderá ser 

desarquivado, a pedido da parte, e terá seu prosseguimento normal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922780 Nr: 45116-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA ME, MARCO AURÉLIO DA SILVA, 

MARISA MOCKER MARQUES, EMILIA FRANCISCA GRYBOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR APARECIDA FANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:MT 17.538-O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 139/156, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 934849 Nr: 51914-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENELE MODA E COURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:89199/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 448/450, no valor de R$ 

8.980,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 993360 Nr: 20069-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN PAGNANI TRUJILLO - 

OAB:313182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009830 Nr: 27500-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabel Cristina Mello 

Delmondes Ocampos - OAB:7.394/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:3.512/MS

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1100520 Nr: 10791-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VALÊNCIA, JOELSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLA DA COSTA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido feito junto às fls. 130/132.

Solicito informações mediante convênio BACENJUD e RENAJUD 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1103364 Nr: 11879-39.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO FRANÇA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 103/105, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1156259 Nr: 34412-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LA ESTRUTURAS E PRODUÇÕES LTDA, 

BRAVO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, NILSON BATISTA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:OAB/MT 9764-A, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

118 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 329349 Nr: 1553-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 73 de 648



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Defiro o pedido feito junto às fls. 173.

Solicito informações mediante convênio BACENJUD 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 433894 Nr: 13162-10.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE VIEIRA DE QUEIROZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, JOÃO NEPOMUCE, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil: I) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados contra o réu João 

Nepomuceno; II) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados contra a 

ré Brasil Veículos Cia de Seguros; III) JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: a) CONDENAR a ré 

Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. ao pagamento de indenização 

por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo atraso no 

conserto do automóvel, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir desta 

sentença; b) CONDENAR a ré Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. 

ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais 

fixo em 10% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do 

CPC, e no pagamento de 15% (quinze por cento) das custas e demais 

despesas processuais. Revogo a liminar deferida às fls. 89/92. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça ao autor, com fundamento no art. 98 do 

CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento de 85% (oitenta e cinco 

por cento) das custas processuais, e honorários advocatícios ao patrono 

de réu Brasil Veículos Cia de Seguros, os quais fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Por ser o 

autor beneficiário da gratuidade da justiça, ficam as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade podendo ser executadas se, no prazo de 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

da gratuidade (art. 98, § 3º, do CPC). Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 446726 Nr: 20966-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPOMAT - ASSOCIAÇÃO DOS POSTOS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA ME, CLAUDIO ZANOTTO, 

DOROTHY ELIZA ZANOTTO, CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR, KAROLINA 

CURADO ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:7002/MT, TANIA 

ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a certidão requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 722692 Nr: 18246-55.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA, 

RODRIGO PINHEIRO VIEIRA, C. S. J. T. - SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11.069-B, ALEX SANDRO CARDOSO RODRIGUES - 

OAB:11.393/MT, DÉCIO ARANTES DE FREITAS - OAB:5920/MT, GAIA 

DE SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20.237, Jaqueline Proença 

Lárrea Mess - OAB:13.356, JULIANA MOURA NOGUEIRA - 

OAB:7920/MT, VICTOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325

 As partes apesar de arrolarem varias testemunhas ás fls. 337, 379, 

418/419 e 714/715, desistiram das testemunhas que não foram ouvidas 

nesta ocasião. Em seguida, o M.M Juiz declarou encerrada a instrução, e 

concedeu o prazo de 10 (dez) dias individuais, para apresentação de 

alegações finais escritas. O prazo da autora iniciará em 15.02.2018 e 

encerrará em 07.03.2018. O prazo do Hospital São Judas Tadeu iniciará 

em 09.03.2018 e encerrará em 23.03.2018. O prazo do litisdenunciado 

Rodrigo Pinheiro Vieira iniciará em 26.03.2018 e encerrará em 12.04.2018. 

O prazo do litisdenunciado C.S.J.T. iniciará em 16.04.2018 e encerrará em 

02.05.2018. O feito deve ser encaminhado à conclusão em 04.05.2017. 

Nada mais havendo, todos os presentes assinam este termo, e saem 

devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se. Nada mais, eu Jedai 

Lemes Strobel de Freitas que o digitei.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753056 Nr: 4940-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, RONAN PALMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FRIGERI - OAB:12736, 

CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - OAB:13.288/MT, REGINALDO 

SIQUEIRA FARIA - OAB:7028, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - 

OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/O

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) REGINALDO SIQUEIRA FARIA para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 830270 Nr: 35984-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA. - TARCOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA NETTO & CORREA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DATIANE MITSI - OAB:313.627 

SP, FABIO ANTONIO OBICI - OAB:12014-4/MS, FUVIA KELLI DE JESUS 

DIAS - OAB:284.157 SP, HUMBERTO LIVRAMENTO B. DE ALMEIDA - 

OAB:248.867/SP, VINICIUS MARTINS PEREIRA - OAB:279.698 SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória 

expedido, no prazo de 10 (dez) dias, e comprovar sua distribuição, em 20 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 901039 Nr: 30616-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO GOMES DE SOUZA, PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:18345-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) CONFIRMAR a tutela de 

urgência deferida às fls. 36/v; b) CONDENAR a pagar a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais decorrentes da falha na 

prestação do serviço, acrescida de juros de 1% desde o evento danoso 

(Súmula 54 do STJ) e corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da 

data desta sentença (Súmula 362 do STJ).Condeno, ainda, a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do 

CPC).Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 921160 Nr: 44116-97.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Ante a desídia da parte requerida em efetuar o depósito dos honorários 

periciais, declaro preclusa a produção de prova pericial.

 Outrossim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

abril de 2018, às 15h30, para a colheita de depoimentos pessoais das 

partes, bem como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para 

cada parte, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) 

dias contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1163041 Nr: 37204-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS LTDA, 

NADIR HELENA POMPEU DE BARROS, MANOEL ANTONIO DA COSTA, 

MARTA ROSALINA REISDORFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido feito junto às fls. 114.

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 461788 Nr: 30619-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIVITAS CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLAVERT ADMINISTRAÇOES, PARTICIPAÇOES 

AGROP. E IMOBILIARIAS S/A - FAZ. VERANEIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANGELICA LUCI SCHULLER, para devolução 

dos autos nº 30619-55.2010.811.0041, Protocolo 461788, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 792350 Nr: 46446-38.2012.811.0041

 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: VIVIANE CURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A, KIRTON 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ROSA MANZANO - 

OAB:15808/MT, BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - OAB:15.936/MT, 

FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, GABRIELA C. TORTOLA - OAB:15.945, 

YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:17846/A

 Partes da designação da pericia para o dia 30/03/2018, às 8:30 horas, 

como Perito Dr. IVO ANTONIO VIEIRA, que realizar-se-á Sala 2 de Periciais 

no 1º Andar do Prédio das Varas do TRT23 – Tribunal Regional do 

Trabalho - Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3355, Cuiabá/MT. Devendo 

comparecerem 30 minutos antes; munido de todos os exames e 

documentos pessoais. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patronos da referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 828591 Nr: 34444-02.2013.811.0041

 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: CONDOMÍNIO FLORADA DOS ARICÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G SETE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, JEONATHAN 

SUEL DIAS - OAB:15978, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, 

TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE FERREIRA AQUINO 

PEREIRA LOPES - OAB:2701/MT

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 341.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 371435 Nr: 7948-72.2009.811.0041

 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: WALTER MURILO PIAI, MARLENE RIBEIRO PIAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678-A, 

JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6.624, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - 

OAB:6605/MT

 Partes da designação da pericia para o dia 30/03/2018, às 7:30 horas, 

como Perito Dr. IVO ANTONIO VIEIRA, que realizar-se-á Sala 2 de Periciais 

no 1º Andar do Prédio das Varas do TRT23 – Tribunal Regional do 

Trabalho - Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3355, Cuiabá/MT. Devendo 

comparecerem 30 minutos antes; munido de todos os exames e 

documentos pessoais. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patronos da referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 719030 Nr: 14747-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO MARTINS NICOLAU, OLGA APARECIDA 

SAMPAIO NICOLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NICODEMOS GASPAROTTO, ELIZETE 

HERMÍNIA GASPAROTO, LUIZ MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

RESENDE - OAB:3653, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:7222B

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 

24/04/2018, às 13h30.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 827351 Nr: 33233-28.2013.811.0041

 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: MARCOS AUGUSTO VERLANGIERI CARMO, JVCML, 

SIMONE VERLANGIERI CARMO, SIMONE VERLANGIERI CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Partes da designação da pericia para o dia 16/03/2018, às 9:30 horas, 

como Perito Dr. IVO ANTONIO VIEIRA, que realizar-se-á Sala 2 de Periciais 

no 1º Andar do Prédio das Varas do TRT23 – Tribunal Regional do 

Trabalho - Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3355, Cuiabá/MT. Devendo 

comparecerem 30 minutos antes; munido de todos os exames e 

documentos pessoais. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patronos da referida designação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 829679 Nr: 35447-89.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA PRIETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FÁBIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A, HELIO HISHIYAMA - OAB:12919/MT, JOÃO CARLOS DE 

LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Considerando o acordo entabulado entre o requerido Ginco 

Empreendimentos Imobiliários Ltda e a parte autora às fls.536/537, 

manifeste-se a parte autora acerca do prosseguimento do feito em relação 

aos demais requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006906-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON HENRIQUE ALMEIDA DA GUIA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006906-87.2017.8.11.0041 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, 15 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032188-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032188-30.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/02/2018 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 
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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, 6 de novembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031767-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031767-40.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/02/2018 às 10:30 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, 6 de novembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033904-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA PIRES DE CAMARGO (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° 1033904-92.2017.8.11.0041 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 10:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037438-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORGE WITCZAK (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° 1037438-44.2017.8.11.0041 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 10:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035861-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOZIANO NAZARETH DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035861-31.2017.8.11.0041 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 10:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 
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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: 1034836-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034836-80.2017.8.11.0041 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 10:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010548-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLITO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010548-68.2017.8.11.0041 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, 15 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019102-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CONCEICAO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1019102-89.2017.8.11.0041 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, 15 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002922-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMELICIA BENEDITA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002922-61.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033976-79.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA SILVA MORAES (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° 1033976-79.2017.8.11.0041 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 10:30 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, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003073-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO LOURENCO PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003073-27.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

autora para, no prazo de quinze dias, emendar a petição inicial e informar 

o endereço do imóvel locado. Em igual prazo deverá esclarecer se o 

contrato de locação é verbal ou escrito, já que na narração dos fatos 

afirma que se trata de locação verbal, mas nos pedidos requer a 

apresentação do contrato escrito. Por fim, deverá relacionar quais bens 

pretende retirar do bar. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037381-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON JUNIOR DA SILVA (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037381-26.2017.8.11.0041 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 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 721602 Nr: 17108-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR RODRIGUES DA SILVA, ANA 

PAULA FERNANDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 17108-53.2011.811.0041

Código 721602

SENTENÇA

 Trata-se de execução proposta por Mútua – Caixa de Assistência dos 

Profissionais do CREA em desfavor Valdecir Rodrigues da Silva e Ana 

Paula Fernandes Rodrigues, já qualificados nos autos.

No curso do processo, a parte exequente requereu a extinção do 

presente feito, em razão do pagamento (fl. 96).

Os autos vieram conclusos.

É relatório. Decido.

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinta esta execução, nos termos do art. 924, II do 

CPC.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 749392 Nr: 769-82.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJTT, RTCF, NAYANNE LEITE TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISAO RONDON LTDA (FILIAL), BIMETAL 

INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANEGLADY PERES DE BRITO 

TAQUES - OAB:17149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO AVANCINI 

CARNEIRO. - OAB:10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI - OAB:13.977, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Na cota ministerial de p. 1.047, o membro do "parquet" concordou que o 

valor depositado seja liberado diretamente ao vendedor Kleison Kaltener 

Soares dos Santos. Porém, a conta informada para depósito é em nome de 

Nayanne Leite Tavares.

Posto isto, intime-se para apresentação da conta em nome do vendedor, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 116088 Nr: 5560-12.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 Antes de analisar o pedido retro, determino o encaminhamento dos autos 

à Contadoria Judicial, cumprindo-se assim a decisão de p. 184.

Com os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, devendo a 

devedora efetuar o pagamento da quantia ainda devida em 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 775593 Nr: 28854-78.2012.811.0041

 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: EZUEL LUCIO DA CRUZ

 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

 Nos termos da legislação vigente, passo a impulsionar o presente feito 

com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do 

retorno dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1033663 Nr: 38439-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE GONÇALVES 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 As partes estão devidamente representadas e, inexistindo outras 

preliminares, declaro o feito saneado.Fixo como ponto controvertido se a 

requerente, em decorrência do acidente de transito de 16/07/2015, 

conforme boletim de ocorrência de p.26/29, adquiriu invalidez permanente. 

Para tanto, defiro a prova pericial requerida pela parte ré.Nomeio como 

perito do Juízo o Dr. Flávio de Melo Ribeiro, com endereço profissional na 

Av. das Flores, nº. 843, sala 43, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, Telefone 3025-3060 e 9223-7073, nesta Capital, o qual 

deverá esclarecer se a parte autora está inválida permanentemente, de 

forma total ou parcial, devendo responder, ainda, aos quesitos formulados 

pelas partes.Quantos aos honorários periciais, levando em consideração 

a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos 

nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil 

reais).Como a perícia foi requerida pela ré, esta deverá suportar o ônus de 

sua realização.Intime-se a ré para o depósito dos honorários periciais.A ré 

já apresentou seus quesitos à p.62. Assim, intime-se o autor para 

apresentar seus quesitos.No mesmo prazo, devem as partes para indicar 

assistente técnico.Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo.Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se ao perito 

nomeado local e data para o início da perícia.Com o inicio dos trabalhos 

autorizo o levantamento de 50% dos honorários periciais, e com a entrega 

do laudo o saldo remanescente.Cuiabá, 05 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.: 1091419 Nr: 6772-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA FERREIRA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

intimação à parte requerente para manifestar-se acerca do documento 

juntado à fl. 103/105, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 406617 Nr: 37620-28.2009.811.0041

 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: EUMILCE MARIA FARIA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO PEREIRA DE MORAES, MAXIMINA 

LOPES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 6.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:TERRA NOVA DO N, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE com resolução de mérito a ação de adjudicação compulsória 

proposta por EUMILCE MARIA FARIA PEDROSO, para declarar o seu 

domínio sobre o imóvel residencial localizado na Rua 01, Quadra 13, Casa 

24, Setor 02, Bairro CPA III, em Cuiabá – MT, registrado no Cartório do 6º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição 

Imobiliária, sob n. 97.741, fls. 086, Livro 2. Oficie-se ao Cartório.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, 09 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.: 817339 Nr: 23766-25.2013.811.0041

 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 NEUSA SOARES DIMITRUK, NEUSA NADIA 

DIMITRUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUSA NADIA DIMITRUK - 

OAB:13295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Nigro Franciscatto - 

OAB:15.249

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo improcedente com 

resolução de mérito esta ação de obrigação de fazer ou não fazer c/c 

danos materiais, perdas e danos proposta por ESPÓLIO DE NEUSA 

SOARES DIMITRUK e NEUSA NADIA DIMITRUK em desfavor de TOKIO 

MARINE SEGURADORA S/A.Condeno as autoras nas custas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo as mesmas 

beneficiárias 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.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 824358 Nr: 30420-28.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA FERNANDA RIBEIRO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNERARIA DOM BOSCO LTDA, JOSE LUIS 

DA SILVA, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, SILZOMAR PEREIRA 

BEJARANO - OAB:15.199, SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - 

OAB:15199

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente os pedidos desta ação de indenização por 

danos morais e materiais proposta por FUNERÁRIA DOM BOSCO, JOSÉ 

LUIS DA SILVA e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

para condená-los:a) Ao ressarcimento de 2.670,08 (dois mil seiscentos e 

setenta reais e oito centavos), referente a dano material;b) e o pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$17.912,50 (dezessete mil 

novecentos e doze reais e cinquenta centavos), corrigidos com juros de 

1% ao mês e correção monetária a partir do evento danoso ocorrido em 

11/05/2007 (Súmulas 43 e 54, STJ).Custas pelo réu, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907792 Nr: 35432-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA ALVARENGA FERNANDES, EMI KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GESSI CARMEM ROSTIROLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE LUIZA GALVÃO DE OLIVEIRA, EDINA 

REGINA MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 35432-86.2014.811.0041

 Código 907792

DESPACHO

Tendo em vista que no acordo de p.51/55 não consta a assinatura do 

advogado da parte exequente e a parte executada não se encontra 

representada no processo, deixo de homologa-lo.

Assim, intimem-se as partes para regularização, em 05 (cinco) dias, com o 

fim de que o acordo possa se homologado.

Após, concluso para deliberação.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1031390 Nr: 37443-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SANTOS FERNANDEZ, WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO SOFISTICATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604

 Trata-se de processo que está aguardando realização de audiência de 

instrução e julgamento. Contudo, verifico que na data designada não 

haverá expediente.

 Posto isto, redesigno o dia 07 de março de 2018, às 15:00 horas para 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se todos como determinado na decisão de p. 218/218-verso.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1031390 Nr: 37443-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SANTOS FERNANDEZ, WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO SOFISTICATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604

 Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1090342 Nr: 6266-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINIS REGIS DE SOUZA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

intimação à parte requerente para manifestar-se acerca do documento 

juntado à fl. 115/117, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1127508 Nr: 21963-02.2016.811.0041

 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: MARIA APARECIDA MOURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Processo n° 21963-02.2016.811.0041

Código 1127508

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

121.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350258 Nr: 20596-21.2008.811.0041

 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: VIAÇÃO XINGU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. MARCOS LAGNI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, MAYNA 

DANTAS DE C SANTOS - OAB:9.052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDENIR FIGUEIRA DESTO - 

OAB:3.743/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALDENIR 

FIGUEIRA DESTO, para devolução dos autos nº 20596-21.2008.811.0041, 

Protocolo 350258, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849193 Nr: 52444-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSM, LUCINEIA FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAYANE LEDNA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

52444-50.2013.811.0041, Protocolo 849193, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234229 Nr: 5628-69.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO RODRIGUES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS AUGUSTO FERRER BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MUCIO GALVAO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889/O, MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO ANTONIO 

GUIMARAES JOUAN JUNIOR, para devolução dos autos nº 

5628-69.1997.811.0041, Protocolo 234229, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754725 Nr: 6718-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ DE OLIVEIRA - ME (GORETHS ROTISSERIA 

& PANIFICADORA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO DE MIRANDA C. DA COSTA 

(FORMA FASHION)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DE AGUIAR 

BOJIKIAN - OAB:4605/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANESSA PINHO 

SILVA, para devolução dos autos nº 6718-87.2012.811.0041, Protocolo 

754725, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861084 Nr: 2576-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANESSA PINHO 

SILVA, para devolução dos autos nº 2576-69.2014.811.0041, Protocolo 

861084, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 776159 Nr: 29452-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEAGRO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1, BALANÇAS SATURNO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER VIEIRA FLORES - 

OAB:39.693/RS, SANTIAGO FERNANDO DO NASCIMENTO - 

OAB:61890/RS

 Certifico, em cumprimento à determinação judicial de fls. 260, que a 

Empresa Balanças Saturno S/A, noticiada no Ofício Circular n. 78/2017 

-DAP figura como parte ré nos presentes autos. Ante o exposto, procedo 

a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 15 dias, sobre 

o teor do referido Oficio Circular juntado às fls. 260/261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 758169 Nr: 10383-14.2012.811.0041

 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: BENEDITO XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CESAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8.933, RENATA CRISTALDO DA SILVA - OAB:13.926, 

RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 8.1.1 do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação de fls. 128/171.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 429882 Nr: 10900-87.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AMPLIFICADORES 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTESUL ALARMES E SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA COSTA 

ARAÚJO LIMA - OAB:26.929

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 dias, sobre a devolução da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 856557 Nr: 58852-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORIHIRO NAKAZAWA, FRANCISCA ALVES BEZERRA 

NAKAZAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORENCIO ALVES DE OLIVEIRA, MARLI DE 

SOUZA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 6.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Processo nº. 58852-57.2013.811.0041 - Código 856557

DESPACHO

 Considerando que o imóvel objeto da ação continua registrado em nome 

da COHAB/MT, intimem-se as partes para manifestação nos autos, em 05 

(cinco) dias.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 871168 Nr: 10411-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ERASMO DE SOUZA BARRETO, LUCIANA 

RAMOS PEREIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, CEZARIO 

SIQUEIRA GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:12.919, JOAO CARLOS 

POLISEL - OAB:12.909

 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) JOAO CARLOS 

POLISEL, 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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1108546 Nr: 14127-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, ALCIDES 

BATISTA DE LIMA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR PRADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNNER ARGUELHO MOURA 

- OAB:9.689

 Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração de fls. 

326-329.Leve a efeito a Secretaria deste Juízo a determinação contida na 

decisão de fl. 334, expedindo-se a competente certidão.Sem prejuízo, diga 

o exequente, quanto ao prosseguimento do feito, querendo, em 05 (cinco) 

dias.Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003137-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA NORBERTA DA COSTA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos 

morais c/c danos materiais c/c antecipação de tutela proposta por 

Gonçalina Norberta da Costa Garcia contra a Águas Cuiabá S.A, todos 

qualificados nos autos. Relata a autora que possui a matrícula 75671 e 

que em fevereiro de 2015 recebeu fatura em valor exorbitante, razão pela 

qual formulou reclamação perante o 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, 

sendo os pedidos julgados procedentes. Alega que após o julgamento da 

reclamação, a partir de março de 2015 novamente foi surpreendida com 

cobranças acima da realidade do consumo do imóvel (03/2015 – R$ 

414,22; 04/2015 – R$ 497,65; 05/2015 ; R$ 435,48; 06/2015 – R$ 435,48 ; 

07/2015 – R$ 411,96; 08/2015 – R$ 329,63; 09/2015 – R$ 451,02; 10/2015 

– R$ 423,72; 11/2015 – R$ 653,07; 12/2015 – R$ 590,90; 01/2016 – R$ 

607,03; 02/2016 – R$ 731,52; 03/2016 – R$ 781,95; 04/2016 – R$ 854,68; 

04/2016 – R$ 854,68; 06/2016 – R$ 981,96; 07/2016 – R$ 1.091,06; 

08/2016 – R$ 963,78; 09/2016 – R$ 891,04; 09/2016 – R$ 891,04 ; 06/2017 

– R$ 1.528,56; 11/2016 – R$ 963,78 ; 12/2016 – R$ 963,78; 01/2017 – R$ 

963,78; 02/2017 – R$ 927,41 ; 03/2017 – R$ 1.019,07 ; 04/2017 – R$ 

1.175,83 ; 05/2017 – R$ 1.195,43; 10/2016 – R$ 891,04; 07/2017 – R$ 

1.763,71; 08/2017 – R$ 1.430,58; 09/2017 – R$ 1.254,21; 10/2017 – R$ 

1.410,98; 11/2017 – R$ 1.019,07; 12/2017 – R$ 1.567,75; 01/2018 – R$ 

1.136,64; 02/2018 – R$ 1.254,21). Informa que em razão das cobranças 

indevidas, procurou a ré a fim de resolver a situação, entretanto, não 

obteve êxito. Afirma que as cobranças são indevidas, uma vez que 

residem no imóvel somente dois adultos e duas crianças, sendo que 

possui uma caixa d’água de 500 litros, bem como que não foi encontrado 

qualquer vazamento de água em sua residência ou irregularidade que 

justificasse o aumento nas cobranças das faturas. Postula a concessão 

de antecipação de tutela para determinar que a ré se abstenha de efetuar 

a suspensão do serviço, sob pena de multa pecuniária. É o relatório. 

Decido. In casu, a pretensão almejada pela parte autora diz respeito à 

concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário, 

objetivando o fornecimento de água em sua residência. Diante destas 

explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória 

requerida, uma vez que a probabilidade do direito está consubstanciada 

nos documentos colacionados nos autos, os quais demonstram, nesse 

juízo de cognição sumária, que a ré pode suspender o fornecimento de 

água no imóvel da autora em razão de débitos retroativos, os quais a 

autora discute os valores. A relação em comento é de consumo, cabendo 

a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe 

em seu artigo 42 que nenhum consumidor inadimplente será exposto a 

ridícula por ocasião da cobrança de débitos, nem tampouco submetido à 

qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Outrossim, é cediço que 

dívidas pretéritas não podem fundamentar a interrupção do fornecimento 

de água, conforme assente entendimento jurisprudencial, consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS 

– AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – DOCUMENTOS 

QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO CARREADOS 

NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – 

CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS – 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- Difícil afirmar que 

as cobranças nas faturas são indevidas e que realmente houve abrupto 

aumento do valor, ante as provas produzidas em primeira instancia que 

convenceram o Juiz e que não foram trazidas ao presente feito para 

melhor elucidação do caso, sendo que melhor conclusão será tomada 

quando da produção de provas em sede de instrução naquela instancia. 

Ademais, inexiste comprovação de que não há vazamentos na 

encanação, sendo que as afirmações do agravante não passam de 

conjecturas. 2- “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é 

vedada a suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em 

razão de débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

20/10/2015, DJe 04/11/2015). (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)Negritei “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO- DIREITO PÚBLICO – CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS- IMPOSSIBILIDADE. 

O STJ pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o 

corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, 

relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 

abastecimento em razão de débitos antigos.” (AI 57907/2013, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014) Negritei “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÉBITO 

PRETÉRITO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO 

DO NOME NO SERASA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA NECESSIDADE DE 

DISCUSSÃO DO “MERITUN CAUSAE” E CONSEQUENTE SUPRESSÃO DE 

INSTANCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1-Débito que 

gerou a interrupção do fornecimento de água da Agravante refere-se a 

débito pretérito. Assim, considerando que o débito cobrado pela 

concessionária é antigo e consolidado, e não decorrente de fatura atual, 
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mostra-se incabível permitir o corte de água, caso contrário, seria 

chancelar ato coativo e constrangedor ao consumidor, devendo tal quantia 

ser reivindicada na via ordinária de cobrança, consoante dispõe o artigo 

42 do Código de Defesa do Consumidor. 2-Com relação a não inclusão do 

nome da Agravante no SERASA, o pedido não deve ser acolhido uma vez 

que os elementos constantes nos autos impedem o reconhecimento da 

ilegalidade dos débitos em discussão, bem como estaria entrando no 

mérito da questão e promovendo a supressão de instância.” (AI 

30596/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 16/12/2013) O perigo de 

dano é evidente, eis que o serviço de fornecimento de água é considerado 

essencial e deve ser prestado pelas concessionárias de forma adequada, 

eficiente e segura, nos termos do disposto no artigo 22 do Código de 

Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código.” Posto isto, 

presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a 

qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil para 

determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de água na 

residência da autora (matrícula 75671), em razão das dívidas em 

discussão. Nos termos do art.334 e §§ do NCPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/04/2018 às 09:10 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 autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a ré para a audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do 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. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003356-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003356-50.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de recuperação de consumo c/ dano moral c/c tutela de urgência, 

proposta por Pedro Paulo da Silva contra a Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A, ambos qualificadas nos autos, em que o 

autor requer a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré 

reestabeleça o fornecimento de energia elétrica. Relata o autor que é 

titular da Unidade Consumidora n. 6/295919-5 e que seu consumo médio 

sempre girou em torno de R$80,00 a R$350,00. Entretanto a fatura emitida 

no mês de dezembro de 2017, no valor de R$850,38, está e 

desconformidade com o seu real consumo. Inconformado com o valor 

cobrado, o autor buscou a ré, tendo esta informado que a leitura do seu 

relógio foi realizada de forma equivocada e que o valor seria retificado. 

Contudo, a ré de forma abrupta e sem comunicação prévia suspendeu o 

fornecimento de sua energia elétrica. Aduz que tentou a solução do 

imbróglio de forma administrativa, todavia, até o momento a ré não 

solucionou o impasse. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Defiro o 

pedido de justiça gratuita ao autor. A tutela almejada pela autora é 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, diante da probabilidade do 

direito do autor em ter revisada as suas faturas emitidas em 

desconformidade com o seu consumo habitual. O perigo de dano é 

evidente, haja vista que a suspensão do fornecimento de energia do autor 

pode lhe causar diversos transtornos, eis que se trata de um serviço de 

cunho essencial. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e 

sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e DETERMINO que a ré em 24 (vinte e quatro horas) 

reestabeleça a energia da unidade consumidora do autor n°6/295919-5, 

cujo o corte se deu com base na fatura aqui discutida (dezembro/2017); 

Diante a URGÊNCIA determino o cumprimento da presente decisão pelo 

oficial de justiça plantonista. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, 

designo o dia 28/05/2018 às 09:00 horas para a audiência de conciliação, 

que será realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, 

intimando-se as partes para comparecimento. Após, intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que 

a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 
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parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 15 de fevereiro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026713-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY AVELINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para indicar o endereço 

completo do Autor, incluindo o CEP, para que seja retificada a autuação, 

conforme determinado. Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza 

Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028353-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE ROSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para indicar o endereço 

completo do Autor, incluindo o CEP, para que seja retificada a autuação, 

conforme determinado. Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza 

Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002040-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CESAR NEPONUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHUBER LEITE BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002040-02.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: WILLIAM CESAR NEPONUCENO REQUERIDO: SHUBER LEITE 

BEZERRA Vistos etc. Tratando-se de erro material, retifico a decisão de id 

n. 11667180 apenas para constar, onde se lê: "Ante o exposto, nos 

termos do artigo 300, §2º c/c artigo 305 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente para 

determinar que seja averbada a existência da presente ação junto a 

matrícula do imóvel registrado sob o número 16.802 perante o Cartório de 

Registro de Imóveis do 2º Ofício, impedindo a efetivação de qualquer 

transferência do mesmo, até ulterior deliberação". Passando a constar: 

"Ante o exposto, nos termos do artigo 300, §2º c/c artigo 305 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência cautelar em caráter 

antecedente para determinar que seja averbada a existência da presente 

ação junto a matrícula do imóvel registrado sob o número 16.802 perante o 

Cartório de Registro de Imóveis do 7º Ofício, impedindo a efetivação de 

qualquer transferência do mesmo, até ulterior deliberação." No mais, 

cumpra-se conforme a decisão que deferiu a tutela de urgência cautelar 

em caráter antecedente. Por consequência, resta prejudicada a 

apreciação dos embargos declaratórios (id n. 11753824). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028411-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE FREITAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para indicar o endereço 

completo do Autor, incluindo o CEP, para que seja retificada a autuação, 

conforme determinado. Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza 

Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028436-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para indicar o endereço 

completo do Autor, incluindo o CEP, para que seja retificada a autuação, 

conforme determinado. Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza 

Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025936-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKESSON EDUARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para indicar o endereço 

completo do Autor, incluindo o CEP, para que seja retificada a autuação, 

conforme determinado. Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza 

Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002624-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO COSTA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 de Fevereiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006220-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATAIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 de Fevereiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1007864-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida a se manifestar 

acerca do pedido de desistência, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 15 

de Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1106143 Nr: 13027-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDC, LFPDC, APDC, KPDC, MPDC, EVA CONCEIÇÃO 

DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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 Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1047139 Nr: 44959-28.2015.811.0041

 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: FATIMA MARTINS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEICULOS AUTOMORORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12574/MT, RENATO JOSÉ CURY - OAB:154351/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida a se manifestar acerca 

da proposta dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, 

havendo concordância deposite a requerida o valor integral dos 

honorários periciais, conforme determinado no mesmo prazo.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1085749 Nr: 4157-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE MAXWELL FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

complemento do laudo pericial, no prazo de 05 dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1095151 Nr: 8467-03.2016.811.0041

 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: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1095961 Nr: 8814-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRA APARECIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da ausência do autor na perícia designada, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovando através de documentos a impossibilidade do 

comparecimento.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1142348 Nr: 28448-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTELBRAS S/A - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO 

ELETRÔNICA BRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA ME, NILDO FERNANDES SILVEIRA, SILVIA RAQUEL 

MIAHIRA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DIGIACOMO - 

OAB:14097, MARCIO BERTOLDI COELHO - OAB:19.479/SC

 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.: 800490 Nr: 6910-83.2013.811.0041

 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: AMANDA MALDONADO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 
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OAB:214.918, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:, DIOGO DE 

OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Exequente a requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 843967 Nr: 47836-09.2013.811.0041

 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 EDUARDO DE MELO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDE FERREIRA DA SILVA E 

SOUZA - OAB:16019/MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA - OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerido, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 904115 Nr: 32922-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAP RAÇÕES LTDA, MINERVINO FERNANDES 

MORGADO, MARIA DA GLÓRIA ARANTES MORGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 911171 Nr: 37624-89.2014.811.0041

 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: ANDERSON MIRANDA PANTALEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestação sobre a ausência do autor na perícia designada, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 913347 Nr: 39089-36.2014.811.0041

 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: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:MT/12.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 915037 Nr: 40183-19.2014.811.0041

 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: BRUNA CAROLINE DE MATOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestação sobre a ausência do autor na perícia designada, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 915435 Nr: 40498-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS SPE S.A, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO 

- OAB:17.370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/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 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.: 1092773 Nr: 7398-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIZIO RODRIGUES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/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.: 1226741 Nr: 13705-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORIM & CAMPOS LTDA - ME, MARILUCE 

GONÇALVES DE AMORIM, VICTOR HUGO GONÇALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:OAB/MT 2915

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071267 Nr: 55948-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REILLY HALLISON PAIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO JOSÉ DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 55948-93.2015.811.0041, Protocolo 

1071267, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 325985 Nr: 25724-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINÊS MARIA CINTRA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6.745/MT, FLAVIA 

DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - OAB:9300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUNNO FRANCO MELLO - 

OAB:7903

 Penhora parcialmente cumprida.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 437986 Nr: 15649-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRA RIBEIRO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a inércia da parte Executada ante a citação, impulsiono os autos, de 

acordo com os termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - 

CGJ, para intimar a parte Exequente para requerer às providências que 

reputar necessárias, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 325985 Nr: 25724-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINÊS MARIA CINTRA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6.745/MT, FLAVIA 

DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - OAB:9300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUNNO FRANCO MELLO - 

OAB:7903

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada 

pessoalmente, não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 755524 Nr: 7558-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALINA DE CASTRO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO HENRIQUE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a inércia da parte Executada ante a citação, impulsiono os autos, de 

acordo com os termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - 

CGJ, para intimar a parte Exequente para requerer às providências que 

reputar necessárias, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 855525 Nr: 57954-44.2013.811.0041

 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: MATILDE R. C. KLETKE & CIA LTDA, JOSÉ ALEXANDRE 

DE CARVALHO KLETKE, PEDRO WERNER DE CARVALHO KLETKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECOL ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA, 

ELIANE DE BARROS SANTOS, MARIO DOS SANTOS JUNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIANA ZACARKIM BARAO - 

OAB:14955, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para proceder a intimação do patrono do autor, para 

que providencia as peças necessárias para instruir a carta precatória 

enviada à Comarca de Goiânia, no prazo de 05 dias, conforme solicitado, 

tendo em vista que não foi possível encaminhar via malote digital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1103899 Nr: 12091-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO UEVERTHON RODRIGUES VIDOTTO

 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

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 838021 Nr: 42744-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO PERDIGÃO FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 840315 Nr: 44725-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PADILHA DE BORDON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MARTINS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte executada para que se 

manifeste acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 859587 Nr: 1417-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO TAVARES WEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA, 

CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052, RENATA DE FREITAS NOVAIS - OAB:OAB/MT 17.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BROMATI NETO - 

OAB:OAB/SP 297.205, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, PAULO 

HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - OAB:102546/SP, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

 Considerando o decidido no acórdão de fls. 306/310, remetam-se os 

autos imediatamente ao juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca.

 Procedam as baixas que se fizererm necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 859588 Nr: 1418-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MIRANDA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052, RENATA DE FREITAS NOVAIS - OAB:OAB/MT 17.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA 

FREITAS - OAB:102546/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 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar a requerida MSA 

Empresa Cinematográfica Ltda – Cine Araujo Multiplex, ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). A 

correção monetária deve ser aplicada desde a data desta sentença, nos 

termos da súmula nº 362 do STJ e com juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso, nos termos da súmula nº 54 do STJ.Condeno ainda a 

Requerida, ao pagamento das custas e despejas processuais, bem como 

em honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 859591 Nr: 1421-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAMARA MENINO BASTOS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:OAB/MT 17.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BROMATI NETO - 

OAB:OAB/SP 297.205, PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - 

OAB:102546/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 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar a requerida MSA 

Empresa Cinematográfica Ltda – Cine Araujo Multiplex, ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), A 

correção monetária deve ser aplicada desde a data desta sentença, nos 

termos da súmula nº 362 do STJ e com juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso, nos termos da súmula nº 54 do STJ.Condeno ainda a 

Requerida, ao pagamento das custas e despejas processuais, bem como 

em honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1082412 Nr: 2676-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURAT DOGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA PEREIRA, EDSON COSTA DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que verificando os autos, constatei que foram expedidos dois 

mandados para o executado Edson da Costa de Matos, assim procedo a 

intimação do autor para que providencie a diligência para cumprimento do 

mandado com a finalidade de intimar o executado Edson da Silva Pereira 

para pagar a dívida e desocupar o imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1251366 Nr: 21554-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LUCIA PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS POSSEBON NUNES, PAULA GOMES 

DE SOUZA PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERI FALKEMBACH RIBEIRO - 

OAB:3.121/RS

 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 negativa do Oficial de 

Justiça.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038425-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 89 de 648



JOSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte autora requerer a concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

necessário, incluindo o comprovante de renda, fundamentado no que 

dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento 

a disposição contida no artigo 334 do CPC, determino ao Sr. Gestor deste 

Juízo que agende eletronicamente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientificando as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se ainda, que não havendo autocomposição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038604-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a 

parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038721-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DA SILVA OAB - 017.111.341-12 (REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a 

parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038607-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 
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renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a 

parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000005-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

ELISANGELA DE ALMEIDA CUIABANO OAB - 010.606.951-97 

(REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente menor representada 

por sua genitora, formula pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

necessário, incluindo o comprovante de renda, fundamentado no que 

dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de menor, dê-se vista do feito ao Ilustre representante do 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB BARBOSA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente menor representada 

por sua genitora, formula pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

necessário, incluindo o comprovante de renda, fundamentado no que 

dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de menor, dê-se vista do feito ao Ilustre representante do 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000702-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, 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 

documento probatório necessário. Isto posto, não estando a alegada 

hipossifiência demonstrada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no artigo 99, § 2º do CPC, intime-se 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 no 

feito o comprovante de rendimento (cópia da CTPS, holerite ou última 

declaração de imposto de renda, etc), ou ainda, para no mesmo prazo 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com 

base no que dispõe o artigo 321 e 290, do Código de Processo Civil. 
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Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000114-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FERMINO MIRANDA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, 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 

documento probatório necessário. Isto posto, não estando a alegada 

hipossifiência demonstrada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no artigo 99, § 2º do CPC, intime-se 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 no 

feito o comprovante de rendimento (cópia da CTPS, holerite ou última 

declaração de imposto de renda, etc), ou ainda, para no mesmo prazo 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com 

base no que dispõe o artigo 321 e 290, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000704-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001760-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ELISIARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001862-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PACIFICA DE SOUZA (AUTOR)

NELSON ALOISIO MAYER (AUTOR)

SIMONE ATAIDE DA SILVA (AUTOR)

LUCIO MIRANDA DA COSTA (AUTOR)

CATARINA LEITE DA SILVA (AUTOR)

MARIANO DE JESUS SOUSA (AUTOR)

MARIA IZENE FAGUNDES (AUTOR)

BASILIO DAMACENA MEIRA (AUTOR)

SEBASTIAO JOSE DA SILVA (AUTOR)

SARA DAS DORES PEREIRA (AUTOR)

ROSEANE SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

MARIA DO SOCORRO SANTOS (AUTOR)

NILSON DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR)

MARCIA ROSA DE ARRUDA SILVA (AUTOR)

FRANCISCA FRANCINETE MAIA (AUTOR)

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

VANIR APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação indenizatória onde os dezessete requerentes, 

formulam pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições 

financeira para arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, 

de anexar ao pedido os comprovantes de renda, para análise do pedido. 

Sabemos que 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, intimem-se os requerentes, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001310-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037998-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO BATISTA DA SILVEIRA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, 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 documento probatório 

necessário. Assim, 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, de forma a demonstrar que faz jus 

ao benefício requerido, trazendo para o 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 os artigos 321 e 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038018-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA DE PAULA LARA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, 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 documento probatório 

necessário. Assim, 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, de forma a demonstrar que faz jus 

ao benefício requerido, trazendo para o 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 os artigos 321 e 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038147-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento hábil 

de comprovação de renda, para analise do pedido. Tratando-se o 

requerente de pessoa autônoma, o documento hábil para comprovação da 

alegada carência econômica seria a última Declaração de Imposto de 

Renda. Assim, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, anexando no feito o 

comprovante de Renda, no caso, (cópia da última declaração de imposto 

de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038054-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038063-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS LAURINDO 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038081-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MANOEL DE FRANCA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038114-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 
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requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038129-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFF LUIZ DE MELO LOPES (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038148-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN POQUIVIQUI GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL OAB - MT12.064 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038175-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVAN GUEDES VULCAO (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038176-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS FILHO (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038260-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEILSON BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038415-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. A. D. S. (AUTOR)

JOVENILDA SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde os requerentes menores 

representados por sua genitora, formulam 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 dos requerentes encontra-se 

desacompanhado do comprovante de renda de seus provedores. Isto 

posto, intimem-se os requerentes via DJE, por seu patrono, para no prazo 

de 15 dias, emendarem o pedido inicial, demonstrando que fazem jus ao 

benefício da gratuidade, anexando no feito o comprovante de renda de 

sua genitora (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última declaração 

de imposto de renda de seus provedores), sob pena de indeferimento do 

benefício, ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais. 

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: 1038376-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES DE MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 
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ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038397-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PINHO THEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038416-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAREN CARDOSO (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038441-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038516-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038531-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADARILSON HERNANDES DE PAULA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença da Indenização do 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula 

pedido de concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando 

o pedido instruído com os documentos necessário, incluindo o 

comprovante de renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, concedo ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038502-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, 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 documento probatório 

necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado, entende 

que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria da parte 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Assim, 

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, de forma a demonstrar que faz jus ao benefício 

requerido, trazendo para o 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 os artigos 321 e 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038571-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RAQUEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, 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 documento probatório 

necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado, entende 

que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria da parte 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Assim, 

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, de forma a demonstrar que faz jus ao benefício 

requerido, trazendo para o 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 os artigos 321 e 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038609-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO SILVA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, A parte requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, contudo, deixando contudo, de anexar ao pedido o 

documento probatório necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça 

do Estado, entende que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado 

de penúria da parte requerente, o indeferimento do benefício deve ser 

imposto. Assim, 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, de forma a demonstrar que faz jus 

ao benefício requerido, trazendo para o 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 os artigos 321 e 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000461-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento hábil 

de comprovação de renda, para analise do pedido. No caso, tratando-se o 

requerente de pessoa autônoma, o documento hábil para comprovação da 

alegada carência econômica seria a última Declaração de Imposto de 

Renda. Desse modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, anexando no feito o 

comprovante de Renda, no caso, (cópia da última declaração de imposto 

de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE TANIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento hábil 

de comprovação de renda, para analise do pedido. No caso, tratando-se o 

requerente de pessoa autônoma, o documento hábil para comprovação da 

alegada carência econômica seria a última Declaração de Imposto de 

Renda. Desse modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, anexando no feito o 

comprovante de Renda, no caso, (cópia da última declaração de imposto 

de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038541-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FEITOSA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, contudo, deixa de anexar ao pedido o documento hábil de 

comprovação de renda, para análise do pedido. O entendimento 

jurisprudencial dominante, é que sem a comprovação eficaz nos autos do 

estado de penúria da parte requerente, o indeferimento do benefício deve 

ser imposto. No caso, tratando-se de pessoa autônoma, deverá vir para 

os autos cópia da última Declaração de Imposto de Renda, documento 

hábil e necessário para comprovação da alegada hipossuficiência. Desse 

modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se a 

parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus a gratuidade 

requerida, anexando no feito o documento acima citado , ou para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003023-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO DE FRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1003023-98.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Verifico que a parte 

Autora juntou uma foto da indicação médica para a realização do 

procedimento vindicado, porém o documento não consta o nome da 

paciente, não possui data de emissão ou carimbo do médico assistente 

(Id.11716372). Diante disso, considerando que o mesmo documento 

embasou o pedido administrativo da Autora, conforme demonstrado pela 

imagem do Id.11716376, é necessário que a Requerente traga aos autos o 

parecer da Requerida comprovando os motivos da eventual negativa do 

atendimento, ou justifique fundamentadamente a impossibilidade fazê-lo. 

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, no sentido de: 1) Trazer aos autos documento hábil a comprovar a 

atual indicação médica para a realização do procedimento prescrito (com 

menção ao nome completo da Autora, data de emissão e chancela do 

médico assistente), sob pena de indeferimento da tutela de urgência; 2) 

Elementos que indiquem o motivo de eventual recusa da Requerida ao 

atendimento solicitado, demonstrando com clareza que instruiu 

devidamente o pedido administrativo, ou, justificando fundamentadamente, 

a impossibilidade de produzir esta prova, sob pena de indeferimento da 

tutela de urgência. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000543-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALCIRIO MARTINS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC e precisa ser adequado. No caso, o pedido encontra-se 

desacompanhado dos documentos pessoais do requerente. Ante ao 

exposto, fundamentado no que dispõe o artigo 320 do CPC, intime-se a 

parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, anexando no feito cópia dos documentos do requerente, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000074-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte autora requerer a concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

necessário, incluindo o comprovante de renda, fundamentado no que 

dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo que 

agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000273-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CARDOSO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000341-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO WASHINGTON CESAR SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000619-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE ARRUDA DIAS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MAURI BISPO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000650-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO YURY FERNANDES CASTRO (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000719-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 
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Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000810-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA QUEBIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000833-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FLAVIA DE CAMPOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERNANDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento hábil 

de comprovação de renda, para analise do pedido. No caso, tratando-se o 

requerente de pessoa autônoma, o documento hábil para comprovação da 

alegada carência econômica seria a última Declaração de Imposto de 

Renda, não a CTPS, anexada nos autos. Desse modo, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, anexando no feito o comprovante de Renda, acima citado, ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o 

não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000890-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 
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processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento hábil 

de comprovação de renda, para analise do pedido. No caso, tratando-se o 

requerente de pessoa autônoma, o documento hábil para comprovação da 

alegada carência econômica seria a última Declaração de Imposto de 

Renda, não a CTPS, anexada nos autos. Desse modo, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, anexando no feito o comprovante de Renda, acima citado, ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o 

não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000906-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BARBOSA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento hábil 

de comprovação de renda, para analise do pedido. No caso, tratando-se o 

requerente de pessoa autônoma, o documento hábil para comprovação da 

alegada carência econômica seria a última Declaração de Imposto de 

Renda, não a CTPS, anexada nos autos. Desse modo, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, anexando no feito o comprovante de Renda, acima citado, ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o 

não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000922-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDES ALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000995-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001109-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 
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Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001112-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ADRIANA ALMEIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001436-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICIL JOSE DA SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002252-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RODRIGUES GOMES (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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, 
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intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001996-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FAUSTINO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002256-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ESTEVAM (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002289-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ALMEIDA NUNES (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002303-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 
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os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002615-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID AMARO 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002328-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTHONY VITOR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003020-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNA THALITA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 
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que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003144-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLAISON SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a parte requerente anexa nos autos protocolo de 

requerimento administrativo datado de 06 de Fevereiro de 2018, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida 

no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito pelo, até que ocorra o 

referido prazo. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, se 

manifestação da parte requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se ouve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do NCPC. Estando o pedido acompanhado do comprovante de 

renda, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

defiro ao requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003150-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LIMA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a parte requerente anexa nos autos protocolo de 

requerimento administrativo datado de 06 de Fevereiro de 2018, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida 

no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito pelo, até que ocorra o 

referido prazo. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, se 

manifestação da parte requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se ouve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do NCPC. Estando o pedido acompanhado do comprovante de 

renda, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

defiro ao requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001412-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANQUESON JOSE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, 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 documento probatório 

necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado entende 

que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria da parte 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Assim, 

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, de forma a demonstrar que faz jus ao benefício 

requerido, trazendo para o 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 os artigos 321 e 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: 1001419-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, 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 documento probatório 

necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado entende 

que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria da parte 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Assim, 

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, de forma a demonstrar que faz jus ao benefício 

requerido, trazendo para o 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 os artigos 321 e 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001640-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARTINS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, 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 documento probatório 

necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado entende 

que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria da parte 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Assim, 

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, de forma a demonstrar que faz jus ao benefício 

requerido, trazendo para o feito a (cópia da CTPS, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 
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as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe os artigos 321 e 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001688-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LIMA PASQUALOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, 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 documento probatório 

necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado entende 

que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria da parte 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Assim, 

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, de forma a demonstrar que faz jus ao benefício 

requerido, trazendo para o 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 os artigos 321 e 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003010-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYANNE MORAES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, 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 documento probatório 

necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado entende 

que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria da parte 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Assim, 

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, de forma a demonstrar que faz jus ao benefício 

requerido, trazendo para o 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 os artigos 321 e 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003013-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE SOUSA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, 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 documento probatório 

necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado entende 

que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria da parte 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Assim, 

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, de forma a demonstrar que faz jus ao benefício 

requerido, trazendo para o 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 os artigos 321 e 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003015-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, 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 documento probatório 

necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado entende 

que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria da parte 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Assim, 

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, de forma a demonstrar que faz jus ao benefício 

requerido, trazendo para o 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 os artigos 321 e 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002226-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX APARECIDO RIBEIRO DE ASSIS (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, contudo, deixa de anexar ao pedido o documento hábil de 

comprovação de renda, para análise do pedido. O entendimento 

jurisprudencial dominante, é que sem a comprovação eficaz nos autos do 

estado de penúria da parte requerente, o indeferimento do benefício deve 

ser imposto. No caso, tratando-se de pessoa autônoma, deverá vir para 

os autos cópia da última Declaração de Imposto de Renda, documento 

hábil e necessário para comprovação da alegada hipossuficiência. Desse 

modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se a 

parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus a gratuidade 

requerida, anexando no feito o documento acima citado , ou para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002072-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBRAIM SILVA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 320 do 

CPC/2015, e precisa ser adequado. No caso, a procuração anexada nos 

autos encontra-se com a data incompleta, visto não constar o ano em que 

fora outorgada. A Declaração de Hipossuficiência também se encontra 

com a data incompleta. Verifica-se ainda, que o pedido vem 

desacompanhado do comprovante de renda do requerente, 

impossibilitando a análise do pedido de gratuidade. Ante ao exposto, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a requerente 

por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido 

regularizando nos autos sua representação processual; bem como, 

demonstrar no feito que faz jus ao benefício da gratuidade, juntando ao 

pedido (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 e extinção do feito conforme dispõe o artigo 330 

do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001580-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BEZERRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 320 do 

CPC, e precisa ser adequado. No caso, a procuração anexada nos autos 

encontra-se com a data incompleta, visto não constar o ano em que fora 

outorgada. A Declaração de Hipossuficiência também se encontra com a 

data incompleta (ano), e precisa ser regularizada. Ante ao exposto, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a requerente 

por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido 

regularizando nos autos sua representação processual, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito conforme dispõe o artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001598-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN HENRIQUE ALMEIDA CANDIDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 320 do 

CPC, e precisa ser adequado. No caso, a procuração anexada nos autos 

encontra-se com a data incompleta, visto não constar o ano em que fora 

outorgada. A Declaração de Hipossuficiência também se encontra com a 

data incompleta (ano), e precisa ser regularizada. Ante ao exposto, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a requerente 

por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido 

regularizando nos autos sua representação processual, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito conforme dispõe o artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014207-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL GONSALVES FAGUNDES (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001316-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MOURA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o requerente menor representada por 

sua genitora, formula pedido de concessão do benefício da gratuidade, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. Estando o pedido instruído com os documentos necessário, 

incluindo o comprovante de renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do 

artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifique-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001475-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE FREITAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 320 do 

CPC, e precisa ser adequado. No caso, a procuração anexada nos autos 

encontra-se com a data incompleta, visto não constar o ano em que fora 

outorgada. A Declaração de Hipossuficiência também se encontra com a 

data incompleta (ano), e precisa ser regularizada. Ante ao exposto, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a requerente 

por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido 

regularizando nos autos sua representação processual, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito conforme dispõe o artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem os autos 
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conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001137-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. A. D. S. (AUTOR)

DIRCE DE ARRUDA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 320 do 

CPC/2015, e precisa ser adequado. No caso, a procuração anexada nos 

autos encontra-se com a data incompleta, visto não constar o ano em que 

fora outorgada. A Declaração de Hipossuficiência também se encontra 

com a data incompleta (ano), e precisa ser regularizada. Ante ao exposto, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a requerente 

por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido 

regularizando nos autos sua representação processual, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito conforme dispõe o artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001230-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. M. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE MORAIS DO AMARAL OAB - 307.415.738-06 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente menor representado 

por sua genitora, formula nos autos 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. No caso em apreço, o pedido do requerente encontra-se 

desacompanhado do comprovante de renda de seus provedores. 

Cabendo aqui 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. 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 

sua genitora (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última declaração 

de imposto de renda de seus provedores), sob pena de indeferimento do 

benefício, ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais. 

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: 1001265-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. L. W. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEONCIO WAGEMAN OAB - 503.311.161-20 (REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o requerente menor representado por 

seu genitor, formula pedido de concessão do benefício da gratuidade, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. Estando o pedido instruído com os documentos necessário, 

incluindo o comprovante de renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do 

artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifique-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Havendo nos autos interesse de menor, dê-se vista do 

feito ao Ilustre representante do Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001529-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELLI DE SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, c/c Reembolso de Despesas Médicas, que a 

parte autora requerer a concessão do benefício da gratuidade, alegando 

não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. No caso, estando o pedido instruído com os documentos 

necessário, incluindo o comprovante de renda da requerente, 

fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Para 

cumprimento do disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste 

Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 
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iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003273-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL RODRIGUES GOUVEIA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, contudo, deixa de anexar ao pedido o documento hábil de 

comprovação de renda, para análise do pedido. O entendimento 

jurisprudencial dominante, é que sem a comprovação eficaz nos autos do 

estado de penúria da parte requerente, o indeferimento do benefício deve 

ser imposto. No caso, tratando-se de pessoa autônoma, deverá vir para 

os autos cópia da última Declaração de Imposto de Renda, documento 

hábil e necessário para comprovação da alegada hipossuficiência. Desse 

modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se a 

parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus a gratuidade 

requerida, anexando no feito o documento acima citado , ou para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMILSON FERREIRA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, contudo, deixa de anexar ao pedido o documento hábil de 

comprovação de renda, para análise do pedido. O entendimento 

jurisprudencial dominante, é que sem a comprovação eficaz nos autos do 

estado de penúria da parte requerente, o indeferimento do benefício deve 

ser imposto. No caso, tratando-se de pessoa autônoma, deverá vir para 

os autos cópia da última Declaração de Imposto de Renda, documento 

hábil e necessário para comprovação da alegada hipossuficiência. Desse 

modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se a 

parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus a gratuidade 

requerida, anexando no feito o documento acima citado , ou para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003283-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FRANCISCO DE AGUIAR (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, c/c Reembolso de Despesas Médicas, que a 

parte autora requerer a concessão do benefício da gratuidade, alegando 

não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. No caso, estando o pedido instruído com os documentos 

necessário, incluindo o comprovante de renda da requerente, 

fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Para 

cumprimento do disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste 

Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003208-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA LELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, c/c Reembolso de Despesas Médicas, que a 

parte autora requerer a concessão do benefício da gratuidade, alegando 

não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. No caso, estando o pedido instruído com os documentos 

necessário, incluindo o comprovante de renda da requerente, 

fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Para 

cumprimento do disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste 

Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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. Ressaltando, 

que estas poderão 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. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001670-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, 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 documento probatório 

necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado entende 

que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria da parte 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Assim, 

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, de forma a demonstrar que faz jus ao benefício 

requerido, trazendo para o 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 os artigos 321 e 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003227-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERNANDES SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a parte requerente anexa nos autos protocolo de 

requerimento administrativo datado de 02 de Fevereiro de 2018, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida 

no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito pelo, até que ocorra o 

referido prazo. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, se 

manifestação da parte requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se ouve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do NCPC. Estando o pedido acompanhado do comprovante de 

renda, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

defiro ao requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003285-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO ALVES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. Sabe-se que a cópia do 

requerimento administrativo constitui requisito essencial para o ingresso 

da demanda judicial de Cobrança do Seguro DPVAT. E, não havendo 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, inexiste 

razão para a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. No 

caso, a parte requerente também deixa de fazer prova da alegada 

hipossuficiência, quando deixou de anexar ao pedido o comprovante de 

renda. Diante do exposto, não estando configurada a formação de conflito 

a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

trazendo para os autos a cópia do requerimento administrativo protocolado 

junto a seguradora, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando ao feito o documento probatório 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 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). 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: 1001919-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELICE MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGO ANTONIO TONELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº 1001919-08.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, No caso, verificando a 

superveniente ausência de representação por advogado da parte Autora, 

a devolução da correspondência expedida para seu endereço (id n. 

8268602) e diante de sua inércia à nova renúncia protocolizada no id n. 

10853498, EXPEÇA-SE MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça, a 

fim de promover a intimação pessoal da parte Autora para constituir novo 

advogado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 103 c/c artigo 76, I do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1113796 Nr: 16258-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA 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:8506-A

 AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

Proc. nº 16258-23.2016.811.0041

Código do Processo nº 1113796

VISTOS,

JULIANA DE SOUZA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 25/03/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à fratura da Tíbia e Fíbula.

Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500, 00, (Treze mil e quinhentos 

reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito.
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Com a Inicial vieram os documentos de fls.17/30.

Determinação de emenda da inicial às fls.31.

Interposição de Recurso de Agravo de Instrumento pela parte Autora, 

fls.32/40.

Às fls. 45/46, perfaz a juntada da Decisão proferida no Agravo de 

Instrumento, concedendo efeito ativo ao recurso e ordenando o 

prosseguimento do feito.

Informações de Agravo de Instrumento prestadas por esse juízo, às 

fls.47/48.

Despacho de fls. 49, determinando o prosseguimento do feito, em 

cumprimento a decisão proferida no Agravo, com a intimação da 

seguradora.

Juntada do Acórdão – Recurso Provido - Primeira Câmara Cível (fl. 54).

 Manifestação da ré quanto ao pedido administrativo, às fls.55/89.

Designação de Audiência de Conciliação às fls. 90.

Manifestação da ré quanto ao desinteresse na realização da audiência de 

conciliação, às fls. 94/124.

A Requerida apresentou contestação às fls.125/170, arguindo em 

preliminar a necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; ausência de pressuposto 

válido para fixação do foro de competência, diante da apresentação de 

comprovante de residência em nome de terceiro.

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a lavratura 

do boletim de ocorrência em data posterior ao fato; inexistência de prova 

da invalidez e a necessidade de prova pericial. Sustentou também pela 

observância do teto de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), para 

aplicação do valor da indenização DPVAT, para casos de invalidez 

permanente, de acordo com a Lei 6.194/74, alterada pela Lei 11.482/07, e 

ainda pela observância a Súmula 474 do STJ, a qual dispõe que a 

indenização será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Requereu que, em caso de eventual condenação, a incidência da 

correção monetária, ou seja, a partir da data do ajuizamento da ação, e 

ainda a aplicação dos juros de mora, a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ.

 Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios arbitrados em no 

máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação.

 Termo de sessão de conciliação às fls. 171, onde não houve acordo, 

oportunidade em que a parte Autora foi submetida à perícia judicial, 

conforme laudo juntado às fls. 172.

Impugnação à Contestação juntada às fls. 175/179.

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO.

Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora 

Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza 

o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório.

Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é 

acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO DO PROCESSO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO.

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.

 Outrossim, não é necessário o comprovante de residência para se auferir 

a competência do juízo, pois as ações de indenização para recebimento 

de seguro obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor 

como no local do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou 

ainda o domicílio do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção 

pela parte Autora.

AFASTO A PRELIMINAR.

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito.

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74).

Da análise dos documentos acostados aos autos, mais especificamente 

Boletim de Ocorrência (fl.23/24), em consonância com o Laudo Pericial 

Judicial (fls.172), resta demonstrado à existência do nexo de causalidade 

entre o acidente de trânsito e a debilidade da vítima.

 No que tange a lavratura do Boletim de Ocorrência em data posterior ao 

fato, tem-se que a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de 

juntada do boletim de ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização 

será paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente.

Assim, se nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão, torna-se despicienda a sua 

juntada.

Diante do questionamento quanto à inexistência de prova da invalidez, sua 

proporção e a necessidade de produzir prova pericial, destaco novamente 

o Laudo Pericial Judicial, juntado às fls. 172, o qual afirma que a vítima 

apresenta lesão na perna esquerda, (membro inferior esquerdo), parcial 

incompleta, de repercussão média no percentual de 50% (cinquenta por 

cento).

No que se refere ao quantum indenizatório, o Supremo Tribunal Federal, 

em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), 

reconheceu a constitucionalidade das alterações na legislação sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor 

da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão.

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012:

"a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a 

redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

(fl.172), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão moderada, perda de 

50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa da perna esquerda 

(MIE), a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 

4.725,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora.

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a 

partir da citação, em consoante com a Súmula n. 426 do Superior Tribunal 

de Justiça.

 Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso.

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer 

causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito Autoral.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL, pagar a 

Requerente, JULIANA DE SOUZA, a quantia de R$ 4.725,00, (Quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do seguro 
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DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

25/03/2016 (Súmula 580 STJ).

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (Dez por cento), do valor da condenação 

(art. 85, §2º, do CPC).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1093361 Nr: 7676-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MADUREIRA RODRIGUES, DANIEL 

MADUREIRA RODRIGUES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO VELASQUE ROCHA - 

OAB:181153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

 VISTOS,

Diante da comprovação do recolhimento das diligências (fl. 10/12), 

cumpra-se conforme já determinado no despacho anterior.

 Atente-se para o que dispõe a CNGC quanto a prática dos atos 

ordinatórios pela Secretaria, evitando-se conclusões desnecessárias.

 Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem, com as homenagens 

deste juízo.

As providências.

Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 393042 Nr: 28474-60.2009.811.0041

 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: PAULO SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, VANESSA DE HOLANDA TANINGUT - OAB:10.964-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que encaminho intimação do Apelada (requerido) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 424/428.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1205227 Nr: 6575-25.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. S COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DE MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória

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, 09 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1246680 Nr: 20160-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE TORRES LOPES, PEDRO JOSÉ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MOREIRA PRADO, MARIA IMACULADA 

SOARES PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ROSSI - OAB:PR 

12 854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento da guia pública da diligência do sr. Oficial e justiça.

 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:

 intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder ao depósito da 

diligência do Sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 405989 Nr: 37247-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTIVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELISMAR NOGUEIRA CUNHA, CELISMAR 

NOGUEIRA CUNHA, MARISTELA MARTINS NOGUEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAAROLINA ALMEIDA DE 

PAULA FREITAS - OAB:79.821/MG, GUSTAVO CAVALHEIRO GARCIA - 

OAB:OAB SP 300.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória

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, 09 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 903975 Nr: 32845-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERCONI TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES E OBRAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 176/182.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1099596 Nr: 10421-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKMDC, CRISTIANA ALMEIDA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

 Processo nº 10421-84.2016.811.0041

 Código do Processo nº 1099596

VISTOS,

CRISTIANA ALMEIDA MARINHO, devidamente qualificada na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando em síntese que seu 

filho JEAN KARLOS MARINHO DA CRUZ, foi vítima de acidente 

automobilístico, vindo a óbito na data de 05/05/2013.

Requer ao final, a condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 

6.750,00, (Seis mil, setecentos e cinquenta reais), referente ao seguro 

obrigatório, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74.

Com a Inicial vierem os documentos de fls.12/28.

Despacho às fls. 29, determinando a emenda da inicial, para apresentação 

da cópia do requerimento administrativo, bem como da prova da recusa ao 

pagamento por parte da seguradora em via administrativa.

Emenda a inicial às fls. 30/34.

Despacho às fls. 35, determinando o prosseguimento do feito, e 

designação de realização de audiência de conciliação, (fls.35);

Em contestação às fls. 39/81, a Requerida pugnou preliminarmente pela 

alteração do polo passivo com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A na demanda. Arguiu ainda em 

preliminar a ilegitimidade ativa do falecido, o qual não é titular da relação 

jurídica de direito material; ausência de documentos necessários à 

regulação do sinistro, alegando que os documentos acostados nos autos 

encontram-se ilegíveis e que os documentos da vítima não foram 

apresentados. No mérito discorre quanto à ausência de comprovação da 

qualidade de única herdeira da vítima falecida.

Sustentou que em caso de eventual condenação, o quantum indenizatório 

seja fixado em atenção ao teto de R$ 13.500,00, (Treze mil e quinhentos 

reais), fixado pela Lei 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.482/07. E ainda, 

que a correção monetária seja fixada a partir da data do ajuizamento da 

demanda, bem como a incidência dos juros de mora, ocorra a partir da 

citação, conforme prescreve a Súmula 426 do STJ.

Sustentou ainda que os Honorários Advocatícios sejam arbitrados, 

observando a complexidade do caso, bem como ponderando a Lei 

1.060/50 que rege sobre a assistência judiciária gratuita, que estabelece 

em seu art. 11, o teto máximo de 10% (dez por cento), a título de 

honorários advocatícios.

Requereu na Contestação, (fl. 53), a expedição de ofício ao INSS, afim de 

que fossem colhidas informações sobre a possível existência de outros 

interessados.

Impugnação à Contestação juntada às fls.83/88.

Termo de sessão de conciliação às fls. 90, restando infrutífera e na 

oportunidade foi requerido pela parte Autora, o deferimento da petição 

juntada de fls. 89, a qual pleiteia pelo cancelamento da perícia judicial, 

alegando desnecessária por se tratar de vítima fatal.

Despacho às fls. 92, determinando a intimação da parte Autora, para que 

sejam juntadas aos autos, cópias dos documentos pessoais do falecido, e 

expedição de ofício ao INSS solicitando informações quanto à existência 

de dependentes da vítima.

Petição de juntada pela parte Autora (fls.93/107), dos documentos 

pessoais da vítima falecida e de sua genitora.

Petição de juntada da parte ré, da cópia do processo administrativo, 

(fls.110/114).

Ofício nº 330/2017, oriundo do INSS, em reposta ao Ofício nº 202/2017, 

informando que não foi localizado no Sistema daquela Autarquia, nenhum 

benefício em nome do falecido, o que impossibilita informar sobre a 

ocorrência ou não de dependentes, (fls.117/121).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO.

Em relação à suscitada necessidade de ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO 

PARA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, não assiste razão à parte Requerida, 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, pois a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, havendo, 

inclusive, um consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos 

fundos destinados ao pagamento do DPVAT.

Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é 

acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação.

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA

Quanto a preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa ad causam, 

vislumbro que não assiste razão ao Requerido. Esclareço.

Considerando que de fato, houve um equívoco na inserção da titularidade 

do polo ativo da demanda em questão, na qual deveria constar o nome de 

CRISTIANA e não o do “de cujus”;

Considerando ainda que se trata apenas de erro material, não prejudicial 

ao andamento do processo, e tampouco se passível de obstar o 

entendimento dos fatos e causa de pedir;

 Desta feita, por tal fato ser passível de correção, o que será determinado 

ao final, e por entender que não houve prejuízo ao processo, não acolho a 

preliminar.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DOCUMENTOS A REGULAÇÃO DO SINISTRO E 

ILEGÍVEIS.

A questão fora devidamente sanada, e as cópias dos documentos 

pessoais, legíveis, da genitora e do “de cujus”, juntadas aos autos 

conforme se vê das fls. 94/104, restando prejudicada essa preliminar.

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito.

Pois bem. O seguro DPVAT visa à indenização de danos pessoais à vítima 

de acidentes envolvendo veículos automotores que circulam na via 

terrestre, ou sua carga a pessoas transportadas ou não. Tais danos 

pessoais podem ser relativos à morte, invalidez permanente ou 

ressarcimento de despesas médicas.

E ainda, diante do disposto no art. 4º da Lei nº 6.194/74, a indenização no 

caso de morte será paga de acordo com o preceituado no art. 792 do 

Código Civil, o qual tem a seguinte redação:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por 

qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será 

pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos 

herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Da análise da Certidão de Óbito, às fls.22, verifica-se que o “de cujus” era 

menor de idade, solteiro e estudante.

E nesta esfera, os ascendentes (pai e mãe) da vítima falecida, serão os 

detentores do direito à sucessão, conforme se extrai da simples 

interpretação dos artigos 1.829, II e 1.836, § 1º e 2º do Código Civil de 

2002.

 Logo, o valor da indenização deverá ser pago a parte Autora, limitada à 

sua cota-parte, qual seja, 50% (cinquenta por cento), tendo em vista que 

até o momento, o pai da vítima não requereu a sua cota-parte e ainda por 
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não ter ficado comprovado nos autos à existência de outros herdeiros.

Desta feita, o Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente.

Nesta esteira, encontra-se comprovado nos autos que JEAN KARLOS 

MARINHO DA CRUZ, foi vítima de acidente automobilístico ocorrido no dia 

05/05/2013, resultando em seu falecimento, conforme se infere da 

Certidão de óbito de fls. 22, corroborada com o Boletim de Ocorrência de 

Trânsito, (fl.23), juntamente com o Boletim de Atendimento de 

Urgência/Emergência, (fl.25), onde se pode constatar de maneira clara a 

existência do nexo de causalidade entre a causa mortis e o acidente.

 Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”.

Relativo ao termo inicial da cobrança dos juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT, em consonância com a Súmula n. 426 do STJ, os mesmos 

deverão incidir a partir da citação.

De outro vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão 

proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão.

Logo, considerando que cabe a ré, o ônus de provar a existência de 

outros beneficiários, conforme o disposto no art. 373, II, do CPC, o valor da 

indenização deverá ser pago a sua genitora, Autora do pleito, no que 

tange a sua cota-parte.

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, e CONDENO a parte Requerida, PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, a pagar à Requerente CRISTIANA ALMEIDA MARINHO, 

a quantia de R$ 6.750,00, (Seis mil, setecentos e cinquenta reais), 

correspondente a sua cota parte de 50% (cinquenta por cento), referente 

à indenização prevista no artigo 3º, inciso I da Lei nº 6.194/74, de seu filho 

JEAN KARLOS MARINHO DA CRUZ, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro (05/05/2013).

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10%, (dez por cento), do valor da condenação 

(art. 85, § 2º, do Novo CPC).

Retifique-se o polo ativo da lide, fazendo constar tão somente o nome da 

parte CRISTIANA ALMEIDA MARINHO, como Autora da ação.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de Janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1157957 Nr: 35054-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA SEEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIONEL ZACLIS - OAB:22.757/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono 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.: 1193304 Nr: 2459-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE 

ADMISSÃO COSTA OESTE SICREDI COSTA OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOHMANN & CIA LTDA, MARCOS LEANDRO 

LOHMANN, MELANI HEINRICH LOHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RALPH PEREIRA MACORIM - 

OAB:46123

 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.: 1199670 Nr: 4606-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUPONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/O

 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.: 1205227 Nr: 6575-25.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. S COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DE MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 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.: 1246680 Nr: 20160-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE TORRES LOPES, PEDRO JOSÉ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MOREIRA PRADO, MARIA IMACULADA 

SOARES PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ROSSI - OAB:PR 

12 854

 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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 405989 Nr: 37247-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTIVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELISMAR NOGUEIRA CUNHA, CELISMAR 

NOGUEIRA CUNHA, MARISTELA MARTINS NOGUEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAAROLINA ALMEIDA DE 

PAULA FREITAS - OAB:79.821/MG, GUSTAVO CAVALHEIRO GARCIA - 

OAB:OAB SP 300.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 712534 Nr: 6853-36.2011.811.0041

 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: EDEZIO AURINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 218/220, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação do Embargado 

(requerido) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 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:

 Tendo em vista a redistribuição do feito para esta vara, procedo Intimação 

da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos a guia pública de 

diligência do Sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 837820 Nr: 42565-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DE CAMPO GRANDE E REGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO QUEIROZ BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CLAUS - OAB:5379/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, trazer aos 

autos a guia pública da diligência do Sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083862 Nr: 3391-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA CRISTINA DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847/MT

 Certifico que, encaminho intimação da requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos acerca da impugnação de fls. 365/374.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085986 Nr: 4266-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CARVALHO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Código: 1085986.

VISTOS,

Intime–se a parte Autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

justifique/esclareça as razões para sua recusa da não juntada do laudo 

pericial na central de conciliação, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo acima assinalado, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1090231 Nr: 6210-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE MORAES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

Proc. nº 6210-05.2016.811.0041

Código do Processo nº 1090231

VISTOS,

VICTOR HUGO DE MORAES FONTES, devidamente qualificado na inicial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 01/01/2015, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

fratura no joelho.

Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil e quinhentos 

reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74.

Requereu ainda o reembolso das despesas com medicamentos, no valor 

de R$ 315,19 (Trezentos e quinze reais e dezenove centavos).

 Com a Inicial vieram os documentos de fls.17/37.

Despacho às fls. 38, determinando a emenda da inicial.

Informação prestada pela parte autora, às fls. 39, quanto à recusa da 

seguradora em fornecer a negativa do pagamento da indenização em 

esfera administrativa.

Determinação de Intimação da Seguradora, para manifestação sobre o 

pedido administrativo, às fls.40.

Manifestação da Seguradora, às fls. 44/75, quanto à precariedade do 

pedido administrativo protocolado pela vítima.

 Despacho às fls.76, determinando o prosseguimento do feito, com 

designação de audiência de conciliação, às fls.76.

Comunicação da ré, às fls. 79, de que não possui interesse na realização 

da audiência de conciliação.

A Requerida apresentou contestação às fls.110/168, arguindo em 

preliminar a necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; ausência de pressuposto 

valido para fixação do foro de competência, uma vez que fora 

apresentado comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a lavratura do boletim 
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de ocorrência em data posterior ao fato, e por terem sido os fatos, 

descritos pela parte autora e a inexistência de prova da invalidez e a 

necessidade de realização de perícia médica. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente.

Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da 

Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/2007, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão.

Requereu ainda que a indenização seja corrigida a partir da data do 

ajuizamento da demanda, bem como a aplicação dos juros moratórios, a 

partir da citação, em observância a Súmula 426 do STJ,

Por fim, requereu pelo arbitramento dos honorários advocatícios no 

patamar de 10% (Dez por cento), sobre o valor da condenação.

Termo de sessão de conciliação, às fls.169, da qual não houve acordo, 

oportunidade em que a vítima foi submetida à perícia judicial, conforme 

laudo, às fls.170.

Impugnação à Contestação juntada às fls.173/177.

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO.

Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora 

Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza 

o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório.

Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é 

acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA DEFINIÇÃO 

DO FORO DE COMPETÊNCIA.

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.

 Outrossim, não é necessário o comprovante de residência para se auferir 

a competência do juízo, pois as ações de indenização para recebimento 

de seguro obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor 

como no local do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou 

ainda o domicílio do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção 

pela parte Autora.

AFASTO A PRELIMINAR.

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito.

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74).

Em tempo, verifico dos autos que foram juntados; boletim de ocorrência 

(fls.26/27) e prontuário de atendimento médico hospitalar (fls.28/36), 

demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente, corroborado com Laudo 

Pericial Judicial às fls.170.

 Diante do questionamento quanto à lavratura do boletim de ocorrência 

posterior a data do fato, tem-se que a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do boletim de ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente.

Assim, se nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão, torna-se despicienda a sua 

juntada.

.

Em outra esfera, verifico sanado o questionamento sobre inexistência de 

prova da invalidez, bem como a necessidade de realização de perícia 

médica, uma vez que dos autos se infere o Laudo Pericial Judicial, fls 170, 

o qual aponta que a vítima apresenta invalidez parcial incompleta, em 

decorrência da lesão na região da perna esquerda.

Tangente ao quantum indenizatório, o Supremo Tribunal Federal, em 

decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/07 e 11.945/09, 

estando, portanto, superada a discussão.

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194/74, com a redação alterada pela Lei 11.482/07 e pela Lei 11.945/09, 

o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012:

"a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 

11.945/09, em caso de Perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais).

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

(fl.170), dá conta de que a parte autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão média, com perda de 

50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa da perna esquerda 

(membro inferior esquerdo), a indenização deve corresponder, portanto a 

quantia de R$ 4.725,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora.

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a 

partir da citação, em consoante com a Súmula n. 426 do Superior Tribunal 

de Justiça.

 Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso.

Quanto ao ressarcimento de despesas médicas, pleiteado pelo 

requerente, da mesma forma da lei n° 6.194/74, que em seu artigo 3º, 

inciso III, regulamenta o valor de até R$ 2.700,00, (dois mil e setecentos 

reais), como reembolso a vítima no caso de despesas de assistência 

médica e suplementares comprovadas (DAMS).

 Afirma a parte Requerente, que em decorrência do sinistro relatado, 

suportou gastos com despesas médico hospitalares - DAMS, no montante 

de R$ 315,19 (Trezentos e quinze reais e dezenove centavos).

 Encontra-se comprovado documentalmente nos autos que a parte 

Requerente foi vítima do referido acidente automobilístico, o que corrobora 

o nexo causal com os documentos mencionados linhas acima, bem como 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – DANFE 

NFC-e e Receituário Médico, acostados aos autos às fls.33/36

 Nesse quadro, nos termos artigo 5º, § 1º º, da lei nº 6.194/74, tem-se 

que:

“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:

(...)

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.”

Como visto, a indenização está condicionada à simples prova do acidente 

e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 
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comprovado.

Quanto aos juros e correção monetária das despesas medico 

hospitalares, devem incidir a partir do desembolso, nos termos da Súmula 

43 do STJ, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

computados da provocação do interessado, no caso da citação, conforme 

disposto na Súmula 426 do citado Tribunal.

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194/74, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT e do ressarcimento das despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), uma vez que, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, VICTOR HUGO DE MORAES FONTES, a quantia de:

1) R$ 4.725,00, (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 01/01/2015 (Súmula 580 STJ).

2) R$ 315,19 (Trezentos e quinze reais e dezenove centavos), referente à 

indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária a partir da data do desembolso.

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10%, (dez por cento), do valor da condenação 

(art. 85, §2º, do CPC).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1093361 Nr: 7676-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MADUREIRA RODRIGUES, DANIEL 

MADUREIRA RODRIGUES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO VELASQUE ROCHA - 

OAB:181153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento da guia pública da diligência do sr. Oficial e justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1123156 Nr: 20100-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUISE CAROLINE SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BLANK PEREIRA - 

OAB:46395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justi,a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1123156 Nr: 20100-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUISE CAROLINE SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BLANK PEREIRA - 

OAB:46395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória

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, 09 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1131644 Nr: 23711-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IL INCONPORAÇÕES ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FERNANDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LOPES MARTINS - 

OAB:22.377/PR, CAROLINA KNOPFHOLZ - OAB:44.046/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1157957 Nr: 35054-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA SEEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIONEL ZACLIS - OAB:22.757/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória

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, 09 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1199670 Nr: 4606-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUPONT DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento da guia pública da diligência do sr. Oficial e justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1207135 Nr: 7476-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. R. F. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO COPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE FERREIRA CLARO 

ROSSAFA BARRACHI - OAB:21127/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória código. 1207135

VISTOS,

De acordo com o petitório de fls. 13, certifique-se e 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.: 1212729 Nr: 9233-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODORO ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DEISE TORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CÁCERES - OAB:

 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.: 1246502 Nr: 20087-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ANGELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE LUCAS 

DO RIO VERDE - OAB:

 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.: 837820 Nr: 42565-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DE CAMPO GRANDE E REGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO QUEIROZ BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CLAUS - OAB:5379/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

 VISTOS,

Diante da comprovação do recolhimento das diligências (fl. 15), cumpra-se 

conforme já determinado no despacho anterior.

 Atente-se para o que dispõe a CNGC quanto a prática dos atos 

ordinatórios pela Secretaria, evitando-se conclusões desnecessárias.

 Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem, com as homenagens 

deste juízo.

As providências.

Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086841 Nr: 4641-66.2016.811.0041

 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: PABLO LUIZ DA SILVA BARBOSA

 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 - 

OAB:8184-A

 AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

Proc. nº 4641-66.2016.811.0041

Código do Processo nº 1086841

VISTOS,

PABLO LUIZ DA SILVA BARBOSA, devidamente qualificado na inicial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 23/12/2015, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

fratura no Úmero.

Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil e quinhentos 

reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74.

Com a Inicial vieram os documentos de fls.17/35.

Audiência de Conciliação realizada em 22/11/2017, às fls. 48, restando 

infrutífera, ocasião em que a parte Autora foi submetida a pericia judicial, 

conforme laudo acostado às fls. 51.

A Requerida apresentou contestação às fls.53/109, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação e sua recusa. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a lavratura do 

boletim de ocorrência em data posterior ao fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente.

 Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.945/09, a qual 

estabelece que a cobertura por invalidez seja paga levando em conta a 

lesão acometida pelo beneficiário e a tabela inserida no próprio texto da 

Lei. Requereu que em caso de eventual condenação, a aplicação dos 

juros seja no patamar de 1% ao mês, em observância a Súmula 426 do 

STJ, bem como a correção monetária aplicada em observância à Súmula 

580-STJ.

Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em no 

máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Impugnação a contestação corroborada às fls.111/115.

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.
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PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO.

Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora 

Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza 

o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório.

Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é 

acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação.

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO

No que concerne à necessidade de prévio requerimento administrativo 

para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no 

julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema 

Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso (03/09/2014), 

se faz necessário o requerimento administrativo prévio, aplicando regra de 

transição às demandas ajuizadas antes desta data.

No referido recurso, 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, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário.

Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, impugnando 

os documentos acostados pela parte Autora para comprovar suas 

alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente.

Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de 

agir, diante da resistência da Requerida à pretensão Autoral.

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito.

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74).

Em tempo, verifico dos autos que foram juntados; boletim de ocorrência 

(fls.27/29) e prontuário de atendimento médico hospitalar (fls.30/34), 

demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente, corroborado com o 

auferido no Laudo Pericial Judicial às fls.51.

No que tange a lavratura do boletim de ocorrência, tem-se que a Lei nº 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente.

Assim, se nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão, tornando despicienda a sua 

juntada.

Diante do questionamento quanto à inexistência de prova da invalidez, sua 

proporção e necessidade de produção de prova pericial, destaco 

novamente o Laudo Pericial Judicial, juntado às fls. 51, do qual se infere 

que a vítima apresenta lesão no braço esquerdo, devido a ruptura do osso 

denominado Úmero, (membro superior esquerdo), parcial incompleta, de 

repercussão leve, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Tangente ao quantum indenizatório, o Supremo Tribunal Federal, em 

decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão.

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012:

"a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a 

redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, 

o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

(fl.51), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% 

(vinte e cinco por cento) da capacidade laborativa do braço esquerdo 

(membro superior esquerdo), a indenização deve corresponder, portanto 

a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora.

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a 

partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior 

Tribunal de Justiça.

 Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso.

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré em demonstrar qualquer 

causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito Autoral.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, PABLO LUIZ DA SILVA BARBOSA, a quantia de R$ R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 23/12/2015 (Súmula 580 STJ).

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(art. 85, §2º, do CPC).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1090238 Nr: 6216-12.2016.811.0041

 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: ODILSON NUNES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

Proc. nº 6216-12.2016.811.0041

Código do Processo nº 1090238

VISTOS,
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ODILSON NUNES DE ARRUDA, devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL, também qualificada, alegando, 

em síntese, que em 20/12/2015, foi vítima de acidente automobilístico, o 

que resultou em sua invalidez permanente, devido à fratura do Punho.

Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório, no montante integral de R$ 13.500,00, (Treze mil e 

quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74.

Com a Inicial vierem os documentos de fls.17/31.

Determinação de emenda da inicial para anexar aos autos, a recusa do 

pagamento do seguro pleiteado na via administrativa, (fl. 32).

Petição da parte Autora, às fls. 33, em resposta a determinação acima, 

comunicando a negativa da ré em fornecer por escrito os motivos pelos 

quais não realizou o pagamento do seguro DPVAT.

Determinação de intimação da Seguradora requerida, às fls.34, para 

manifestação quanto ao pedido administrativo.

Petição acostada aos autos pela ré, às fls.38/66, alegando precariedade 

no requerimento administrativo apresentado pela parte Autora.

Manifestação da parte Autora, às fls.68/70, quanto à alegação da ré às 

fls.68/70.

Despacho às fls. 71, determinando o prosseguimento do feito, com a 

designação da audiência de conciliação.

Informação da ré às fls. 75/105, de que não comparecerá a audiência de 

conciliação, por entender não ser possível a autocomposição naquele 

momento e ainda para evitar despesas processuais, se comprometendo a 

apresentar a devida contestação.

A Requerida apresentou contestação às fls. 106/166, arguindo em 

preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, No mérito, defendeu pela 

insuficiência probatória do Registro de Ocorrência, por ter sido lavrado em 

data posterior ao fato e ainda questionando a fé pública do documento; e 

pela inexistência de prova da invalidez, considerando a necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente.

Sustentou também que em caso de eventual condenação, o quantum 

indenizatório se atenha a Lei nº 6.194/74, que fixa o valor da indenização 

do seguro DPVAT, de maneira proporcional ao grau da lesão. E ainda, que 

a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e os 

juros moratórios a partir da data da citação.

 Arguiu por fim, que os Honorários Advocatícios sejam arbitrados, 

observando a complexidade do caso, bem como ponderando a Lei 

1.060/50 que rege sobre a assistência judiciária gratuita, que estabelece 

em seu art. 11, o teto máximo de 10% (dez por cento), a título de 

honorários advocatícios.

Termo de Sessão de Conciliação às fls.168, oportunidade em que a parte 

Autora foi submetida à perícia judicial, conforme laudo juntado às fls. 169.

Certidão de decurso do prazo, às fls.171, para que a parte Autora 

apresente impugnação às informações apresentadas pela requerida na 

Contestação (fls. 106/166).

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO.

Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora 

Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza 

o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório.

Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é 

acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação.

Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por entender ser dispensável qualquer 

alteração do polo passivo desta ação.

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito.

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74).

Nesta quadra, e diante da análise dos documentos acostados aos autos, 

mais especificamente Boletim de Ocorrência (fl.25/26), Prontuário Médico 

(fls. 27/30), corroborados com Laudo Pericial Judicial (fls.169), resta 

demonstrado à existência do nexo de causalidade entre o acidente de 

trânsito e a debilidade da vítima.

 No que tange a lavratura do Boletim de Ocorrência em data tardia ao fato, 

tem-se que a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

do boletim de ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente.

Assim, se nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão, torna-se despicienda a sua 

juntada.

Quanto à alegação de inexistência de prova da invalidez, considerando a 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente, extrai-se dos autos, às fls. 169, laudo 

pericial judicial, atestando a lesão no punho esquerdo - (MSE), bem como 

seu grau de invalidez permanente de repercussão moderada.

No que se refere ao quantum indenizatório, o Supremo Tribunal Federal, 

em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), 

reconheceu a constitucionalidade das alterações na legislação sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor 

da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão.

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194/74, com a redação alterada pela Lei 11.482/2007, o valor da 

indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da debilidade 

suportada.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012:

"a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei 

11.482/2007, em caso de Perda completa da mobilidade de um dos punhos 

(MSE), o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais).

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

(fl.169), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão média, perda de 50% 

(cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro superior 

esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 

1.687,50 (Um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora.

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso.

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei nº 

6.194/74, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré em demonstrar qualquer 

causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito Autoral.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, ODILSON NUNES DE ARRUDA, a quantia de R$ 1.687,50, (Um 

mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 20/12/2015 (Súmula 580 STJ).
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CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), do valor da condenação 

(art. 85, §2º, do CPC).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de Janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1131644 Nr: 23711-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IL INCONPORAÇÕES ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FERNANDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LOPES MARTINS - 

OAB:22.377/PR, CAROLINA KNOPFHOLZ - OAB:44.046/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória

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, 09 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1171903 Nr: 40947-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO 

MILITAR DO ESTADO DE MT, WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15.978/MT, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos acerca das informações do de fls. 

278/279.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1193304 Nr: 2459-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE 

ADMISSÃO COSTA OESTE SICREDI COSTA OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOHMANN & CIA LTDA, MARCOS LEANDRO 

LOHMANN, MELANI HEINRICH LOHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RALPH PEREIRA MACORIM - 

OAB:46123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento da guia pública da diligência do sr. Oficial e justiça.

 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:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, procer ao recolhimento da 

guia pública da diligência do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1236978 Nr: 17203-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA , LUIS 

ALEXANDRE BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - OAB:10.447

 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.: 1242258 Nr: 18813-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESX, ANA SANDRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID AHMAD HAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória 1242258

 VISTOS,

CUMPRA-SE com URGÊNCIA integralmente o despacho anterior, Tendo em 

vista a proximidade da data da audiência a ser realizada no juízo 

Deprecado. Ficando desde já autorizado o cumprimento pelo OFICIAL DE 

JUSTIÇA PLANTONISTA.

 Após, devolvam-se à Comarca de origem com as homenagens deste 

juízo.

Às providências.

Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713776 Nr: 8381-08.2011.811.0041

 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: CLEMENTIO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO WESLEY 
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VERZIGNAZZI, para devolução dos autos nº 8381-08.2011.811.0041, 

Protocolo 713776, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795711 Nr: 2051-24.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABILLA JANAINA MAFFINI BOELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO A - OAB:, JOSÉ 

KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE BAGÃO - 

OAB:11818, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

Autora NABILLA FERNANDES DA SILVA. CONDENO, a parte Autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais no equivalente a 20% do valor atualizado da causa (artigo 

85, §2º do Novo Código de Processo Civil), que ficarão suspensos nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, inexistindo ulteriores deliberações, certifique-se, intimem-se as 

partes nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271530 Nr: 3100-13.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SOUSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, JEANNE ROSA E SILVA - OAB:6510, LUCIANO 

CARVALHO DO NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANO 

CARVALHO DO NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 

3100-13.2007.811.0041, Protocolo 271530, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 824879 Nr: 30915-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, SANECAP - SANEAMENTO 

DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2324/MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

firmulados pela Autora MARIA TEREZINHA DE SOUZA para fim de 

confirmar a antecipação de tutela concedida às fls.53/54 e DECLARAR a 

INEXISTENCIA DOS DÉBITOS representados pelas negativações enviadas 

sobre os dados da Autora, representadas no extrato de 

fls.125/132.CONDENO solidariamente as Requeridas CAB CUIABÁ S/A - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO e 

Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP (2ª Requerida) a pagar 

em favor da Autora o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a TÍTULO DE 

DANO MORAL, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação válida 

e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (362 do STJ). 

CONDENO, as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no 

equivalente a 20% do valor da condenação. (artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil).Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

certifique-se, intimem-se as partes nos termos do artigo 523 do Novo 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

15 de fevereiro de 2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954292 Nr: 2241-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA BAZZI CARDOSO, ALYRIO CARDOSO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2.030/MT, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8862

 [...] ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para fim de, confirmar a tutela deferida às fls.191/192: 1) DETERMINAR 

que os Réus SELMA BAZZI CARDOSO e ALYRIO CARDOSO FILHO a 

finalizem o compromisso de compra e venda firmado com o Autor THIAGO 

SILVEIRA (fls.32/34)[...] 2) CONDENO solidariamente os requeridos SELMA 

BAZZI CARDOSO e ALYRIO CARDOSO FILHO à restituir ao Autor THIAGO 

SILVEIRA o valor pago a título de multa contratual pela rescisão do 

contrato com a empresa MD Arquitetura e Construções LTDA comprovado 

às fls.187/188 (R$12.970,00)[...] 3) CONDENO solidariamente os 

Requeridos SELMA BAZZI CARDOSO e ALYRIO CARDOSO FILHO pagar 

ao Autor o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a TÍTULO DE DANO 

MORAL,[...] CONDENO solidariamente os Requeridas ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação. (artigo 85, 

§2º do Novo Código de Processo Civil). Por derradeiro, JULGO 

IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO formulada pela Requerida/Reconvinte 

SELMA BAZZI CARDOSO às fls.259/269. CONDENO a parte Reconvinte ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios em favor da Reconvinda que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (reconvenção, fls.269), nos termos do 

artigo 85, §1º e §2ºdo CPC. Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores 

deliberações, certifique-se, intimem-se as partes nos termos do artigo 523 

do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018 YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901138 Nr: 30695-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFEMAT - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SILAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLONIA KOWALSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para apresentação de defesa pela parte 

requerida, no ensejo, procedo a intimação da parte requerida para, no 

prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354856 Nr: 25339-74.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICETA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 
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OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestar acerca 

dos cálculos fls. 460/462.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 707048 Nr: 837-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURICIO CAMPIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º, III do CPC, ACOLHO a 

PARCIALMENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ofertada pelo Executado tão somente para declarar a exigibilidade da multa 

cominatória após a intimação pessoal da parte Executada para 

cumprimento (fls. 340/349 – 22/06/2015), devendo incidir até a data de 

03/06/2016, consolidando, portanto, 328 (trezentos e vinte e oito dias) de 

descumprimento, equivalente a R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro 

mil reais), sobre o qual deverá incidir apenas correção monetária (INPC) a 

partir do arbitramento (13/03/2013).Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO a parte Exequente/Impugnada ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, §8º do CPC. Intimem-se as partes para no prazo de 05 

(cinco) dias apresentarem planilha de cálculo do valor da execução, 

devendo a parte Executada ora Impugnante efetuar o depósito do 

montante da condenação em substituição a garantia prestada, sob pena 

de expropriação forçada; Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 

de fevereiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 370739 Nr: 7562-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA LOPES DA SILVA VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDSON FAVORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso do prazo assinalado no edital de fls. 72, e, no ensejo, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 771184 Nr: 24241-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVANILDO BARROS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500/MT, JUAN DANIEL PERON - OAB:7.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC/2015, ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelo Executado, 

para reconhecer o excesso de execução no cálculo apresentado pelo 

Exequente, resultando no valor excedente da execução em R$ 586,42 

(quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Pelo 

princípio da causalidade, considerando que o cálculo apresentado pela 

parte EXEQUENTE por ocasião do pedido de execução fugiu aos 

parâmetros ora estabelecidos, dando ensejo a instauração do incidente, 

CONDENO a parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor do r. causídico do Executado, que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor excedente do cálculo, ficando suspensa a exigibilidade por 

ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (fl.34).Por fim, subsistindo 

valor suficiente para satisfação do débito exequendo, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, II c/c 

art. 925 do NCPC.Nos termos do artigo 526,§6º do NCPC, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ em favor do Executado para liberação do valor 

excedente ora reconhecido.Preclusa a via recursal, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913937 Nr: 39446-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVAN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SÃO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337-MS

 Certifico o decurso de prazo para a requerida manifestar acerca da 

decisão/intimação de fls. 188. No ensejo encaminho intimação do autor 

para no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1130463 Nr: 23198-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AREA DEPOSITO E TRANSPORTES DE BENS 

LTDA, JOSÉ ALBERTO AGUIAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cecília Mayor - 

OAB:117.650/SP

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos, guia 

pública do sr. Oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 9998 Nr: 9814-33.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Epaminondas Malhado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE 

SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, ELLY CARVALHO JÚNIOR - OAB:6132-B, JOSE 

FRANCISCO DE SOUZA FERNANDES - OAB:5977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS GAZAL ROCHA - 

OAB:96079-RJ

 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Cod. nº9998

VISTOS,

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA interposto 

por TELOS – FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL as fls. 

1.340/1.346, alegando em síntese a inaplicabilidade da multa e dos 

honorários advocatícios previstos no artigo 523,§1º do CPC em razão do 

pagamento tempestivo do valor da condenação, considerando que o 

marco inicial da contagem do prazo seria após a decisão dos Embargos de 

Declaração e da Exceção de pré-executividade.

Defende também que a parte Exequente incluiu novos honorários sobre o 

valor apurado no laudo pericial, apontando excesso de execução no valor 

de R$ 57.105,43 (cinquenta e sete mil, cento e cinco reais e quarenta e 

três centavos).

 As fls. 1.348/1.350 a parte Exequente ofereceu contestação, defendendo 

a inexistência de erro nos cálculos, sob o argumento que a sentença 

determinou que o valor da condenação homologado deveria ser atualizado 
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a partir de 07/04/2016, o que não foi observado pela Executada ao efetuar 

o depósito somente em 10/03/2017 sem qualquer correção monetária. 

Requereu ainda a rejeição liminar da impugnação por não ter a parte 

Executada apontado o valor que entende correto conforme dispõe a 

legislação pertinente.

 É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

Infere-se dos autos que de fato assiste razão ao Exequente, pois a parte 

Executada, embora tenha comprovado o depósito judicial dentro do prazo 

legal (fls.1.251), NÃO atualizou o montante conforme determinado 

expressamente na decisão homologatória de fls. 1.192/1.194, qual seja:

 “(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC, 

DECLARO líquida a condenação imposta a executada TELOS – 

FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL no valor de R$ 

1.097.113,00 (um milhão, noventa e sete mil, cento e treze reais), para fins 

de cumprimento da sentença, quantia esta que deverá se submeter a 

correção monetária, pelos índices do INPC, a partir da data do cálculo 

(07/04/2016) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, estes a 

incidir a partir do decurso do prazo sem pagamento espontâneo do débito 

pela executada.”

Desta feita, o valor da multa e dos honorários advocatícios previstos no 

artigo 523,§2º do CPC devem incidir somente sobre o valor remanescente 

do débito, conforme cálculo elaborado pela parte Exequente as fls. 1.328.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ofertada pelo TELOS – FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL.

Nos termos do artigo 525,§6º do CPC, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

em favor da parte Exequente para liberação do valor remanescente 

depositado as fls.1.339, observando os dados bancários a ser indicado.

Por fim, subsistindo valor suficiente para satisfação do débito exequendo, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 924, II c/c art. 925 do CPC.

Preclusa a via recursal, arquive-se, observando as formalidades legais.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 362295 Nr: 31988-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação do exequente. Dito Isto, segue a 

referida decisão:(...) Transitado em julgado, INTIME-SE a parte Exequente 

para requerer o que entender de direito, exibindo demonstrativo atualizado 

do débito,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 371752 Nr: 8343-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR VIGNE BARRETO, NILCE DE 

MATTOS BARRETO, ERLENO PEREIRA DE AQUINO, SANDRA MARIA 

TORQUATO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARQUES 

FIGUEIREDO FILHA - OAB:8618-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT, MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC/2015, ACOLHO 

PARCIALMENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ofertada pelo Executado, para excluir dos cálculos da parte Exequente a 

contabilização dos honorários de sucumbência sobre o montante da multa 

cominatória (astreintes) e das custas e despesas processuais. Tendo em 

vista que até os Executados não efetuaram o depósito/pagamento do valor 

incontroverso, deverá incidir sobre o montante total da condenação a 

multa de 10% e honorários advocatícios para esta fase processual, nos 

termos do artigo 523,§1º do CPC.Encaminhem-se os autos a contadoria 

judicial para elaboração da planilha de cálculo de acordo com os 

parâmetros estabelecidos no comando judicial e esclarecidos na presente 

decisão, devendo as partes manifestarem sobre ela no prazo de 05 dias, 

sob pena de preclusão.Após, voltem os autos conclusos para 

prosseguimento dos atos expropriatórios.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 389432 Nr: 25044-03.2009.811.0041

 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: FRANCISCO GONÇALVES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Intimação do advogado BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI, para devolver os 

autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 790221 Nr: 44262-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONZAGA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:8153 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PEREIRA DA COSTA - 

OAB:120745, RAFAEL MILEN MITCHELL - OAB:116691, ROBERTA 

HUCHLEBERRY SIQUEIRA DE AZEVEDO - OAB:131302

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 284, no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 829875 Nr: 35626-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS

 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: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 Intimação da parte Exequente, para promover o regular andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 831015 Nr: 36705-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI COM. SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 
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FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado FRANCISCO ANIS FAIAD, para devolver os autos 

em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167731 Nr: 39133-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELLY LOPES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XV INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENOQUE SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120/O/MT, MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - OAB:18.898/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - OAB:18.898/O-MT

 Código – 1167731

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 81/84, 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.

Por consequência, fica cancelada a realização de audiência de 

conciliação designada para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 11;30 no 

núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003064-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SOUZA OURIVES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1003064-65.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

ESPECÍFICA proposta por MARCEL DE SOUZA OURIVES, assistido pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, objetivando compelir a 

Requerida CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL, a custear integralmente o tratamento médico e 

insumos prescritos ao Autor. Narra a Requerente que contratou o plano de 

saúde Requerido, sendo portador de Linfoma Não Hodgkin sob tratamento 

desde o ano de 2014. Ocorre que, desde novembro/2017 o Autor tem está 

sob suspeita recidiva e necessita ser submetido a EXAME PET CT, 

ANGIOGRAFIA VENOSA DE TORAX E ANGIOGRAFIA VENOSA DE 

PESCOÇO, porém mesmo com a prescrição médica o plano de saúde 

Requerido negou a autorização do tratamento em razão de o método não 

possuir cobertura contratual, razão porque a Requerente comparece em 

juízo pleiteando em sede de tutela de urgência “[...] determinar à 

REQUERIDA a custear/autorizar TODO o tratamento indicado à Requerente 

com a realização dos EXAMES PET CT, ANGIOGRAFIA VENOSA DE 

TORAX E ANGIOGRAFIA VENOSA DE PESCOÇO, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de 

descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso, podendo se valer 

de qualquer uma das medidas específicas previstas no art. 297 do Código 

de Processo Civil, para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional; 

[...]” (sic Id.11724543 pág.15) É o relatório. DECIDO. Para o deferimento da 

tutela provisória de urgência é exigida a presença dos requisitos 

enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a 

probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza 

antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, 

§3º, do Novo Código de Processo Civil. Na espécie, a relação jurídica 

consolidada entre as partes é indene de dúvidas, de consumo, 

sujeitando-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor e, também, 

aos ditames da Lei nº 9.656/98 que regulamenta os planos e seguros 

privados de assistência à saúde, assim como prevê a Súmula 469 do STJ. 

In casu, tenho que os documentos que acostados à inicial, dão conta 

nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do 

direito, haja vista a verossimilhança fática estar representada pela 

prescrição médica para a realização do exame, com pedido médico e 

documentos do Id.11724587, assim como a negativa da autorização 

enviada pela Requerida ao Autor que consta a seguinte justificativa 

(Id.11724595): [...] Em resposta ao seu protocolo de atendimento 7471679, 

a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil agradece o 

seu contato e esclarece, a seguir, os motivos que justificam a negativa de 

autorização para os procedimentos solicitados pelo profissional de saúde. 

Os procedimentos “4.10.01.427 – ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE 

TORAX”, “4.10.01.400 – ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE PESCOÇO” e 

“4.07.08.128 – PET DEDICADO ONCOLOGICO” não foram autorizados por 

não constarem na Tabela Geral de Auxílios (TGA) do seu Plano. A TGA 

pode ser consultada em qualquer unidade CASSI, bem como via central 

CASSI, pelo telefone 0800 729 0080. [...] Lembramos que seu plano de 

saúde é antigo (firmado antes da vigência da Lei 9.656/98) e, portanto, a 

cobertura está definida no contrato. Os planos firmados após a vigência 

da Lei tem a cobertura estipulada em contrato, mas também devem cobrir 

os procedimentos expressos no rol mínimo de coberturas obrigatórias 

divulgada pela ANS. [...] Contudo, esse posicionamento exarado pela Ré, 

vai de encontro com a jurisprudência consolidada em que o plano de 

saúde pode delimitar doenças a serem cobertas pelo contrato assistencial, 

todavia, não pode delimitar tratamento médico indicado ao paciente, de 

modo que as cláusulas que limitam a prestação de atendimento médico 

indicado, ao ponto de atingir sua eficiência e objetivo é abusivo e passivo 

de afastamento pelo Poder Judiciário. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE 

EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CONFIGURAÇÃO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é 

no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da 

negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de 

procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao 

acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois 

agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

paciente. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais 

baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência 

da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando 

irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que 

arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). 3. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1021159/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017) 

Consigno, na interpretação da modalidade de tratamento indicado a cada 

paciente, depende da prescrição médica com habilitação técnica para 

tanto, inclusive com ressalva no tocante a urgência da realização do 

exame para apurar um diagnóstico preciso do quadro evolutivo da doença 

que acomete o Autor. Portanto, não se pode olvidar que o quadro de 

saúde do Requerente é extremamente grave e impõe a prestação do 

serviço eficientemente na forma prescrita pelo médico assistente. Além 

disso, não se pode perder de vista a clarividente ofensa à dignidade da 

pessoa humana, ao direito à saúde e aos cuidados especiais, 

notadamente quando se trada de uma criança que fatalmente luta 

continuamente para sobreviver. Condutas desumanas e desarrazoada, 

sobretudo abusivas devem imediatamente ser barradas pelo Poder 

Judiciário. Por sua vez, o perigo da demora ou risco ao resultado útil do 

processo, perfaz demonstrado pelo risco de agravamento do quadro 

clínico do Requerente e garantia de sua sobrevivência digna, devendo 

prevalecer neste momento processual, o direito incondicional à saúde, 

corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo a parte 

Requerida autorizar/prestar/custear integralmente o atendimento médico 

prescrito com a cobertura de todas as indicações. Ademais, a exclusão 

pretendida pela seguradora ofende ainda a boa-fé que deve nortear os 

contratos consumeristas, cabendo, pela pertinência, trazer à colação a 

lição de NELSON NERY JUNIOR: “Quem quer contratar plano de saúde 

quer cobertura total, como é obvio. Ninguém paga plano de saúde para, na 

hora em que adoecer, não poder ser atendido. De outro lado, se o 
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fornecedor desse serviço exclui de antemão determinadas moléstias, cujo 

tratamento sabe dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer receber 

e não prestar o serviço pretendido pelo consumidor” (Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor, Forense Universitária, 8ª Edição, página 570). 

Outrossim, ausente na hipótese o perigo de irreversibilidade da medida, 

porquanto os custos com os tratamentos poderão ser cobrados da parte 

Autora, em caso de eventual improcedência da demanda. ANTE O 

EXPOSTO, devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE, DETERMINANDO que a Requerida CASSI – 

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL no 

prazo de 12hs (doze horas) custei/autorize TODO o tratamento indicado 

ao Requerente MARCEL DE SOUZA OURIVES com a realização dos 

EXAMES PET CT, ANGIOGRAFIA VENOSA DE TORAX E ANGIOGRAFIA 

VENOSA DE PESCOÇO no relatório médico anexado ao Id.11103628, sob 

pena de recair em multa POR HORA que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento desta decisum. CITE-SE e 

INTIMEM-SE as partes, para comparecerem à audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do CPC, a ser realizada no dia 23 de ABRIL de 2018, 

às 10H30, no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). Fica desde já autorizado a cumprimento do competente 

mandado judicial, pelo Oficial de Justiça Plantonista. Com fulcro no art. 98 

CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003034-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEDI SUCOLOTTI CRESPANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003034-30.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NEDI 

SUCOLOTTI CRESPANI REQUERIDO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. 

W Vistos em Correição. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia 

da presente como mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva 

ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC. Às providências, com observância das disposições 

pertinentes da CNGC. Cumpra-se, inclusive em regime de plantão, 

considerando que se trata de citação/intimação de decisão concessiva de 

tutela de urgência afeta ao direito indisponível à saúde. Cuiabá/MT, 09 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036863-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JO ARAUJO DE LIRA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036863-36.2017.8.11.0041 AUTOR: JO ARAUJO DE 

LIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos 

em Correição. Compulsando os documentos carreados aos autos, 

verifica-se que o documento constante no Id. nº 11023364 não esta 

legível. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos copia do documento pessoal legível, sob 

pena de indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037186-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037186-41.2017.8.11.0041 AUTOR: ARNALDO DOS 

SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados aos autos, 

verifica-se que o documento constante no Id. nº 11069439 não esta 

legível. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos copia do documento pessoal legível, sob 

pena de indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038020-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAMEZIO CANDIDO MARTINS (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038020-44.2017.8.11.0041 AUTOR: MAMEZIO 

CANDIDO MARTINS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos em Correição. Compulsando os 

documentos carreados aos autos, verifica-se que a procuração (Id nº 

11190272) e a declaração de hipossuficiência (Id nº 1190291) 

apresentadas não estão devidamente assinadas. Assim sendo, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua 

representação, com a juntada de nova procuração, e a declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada e datada, com assinatura 

correspondente ao documento pessoal presente no Id nº 11190305, sob 

pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035008-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035008-22.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AGNALDO 

MOREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados 

aos autos, verifica-se que o documento constante no Id. nº 10740886 não 

esta legível. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos copia do documento pessoal legível, sob 
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pena de indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035025-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OEDER CORREA GOMES (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035025-58.2017.8.11.0041 AUTOR: OEDER CORREA 

GOMES RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS V Vistos 

em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que não consta nos 

autos o documento pessoal e comprovante de endereço do autor. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

os documentos indispensáveis para a propositura da ação, sob pena de 

indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035395-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO MAGALHAES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035395-37.2017.8.11.0041 AUTOR: FABIO ROBERTO 

MAGALHAES DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora não atendeu ao disposto na Resolução nº 

04/2016/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual acrescenta o 

artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, para assim dispor: “Art. 13-A. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de 

forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade”. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, com o fito de promover a classificação e 

organização dos documentos anexados, em conformidade com a 

supracitada resolução, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em igual prazo, deverá a 

parte autora com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação, 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, 07 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037016-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037016-69.2017.8.11.0041 AUTOR: CLOVIS ALVES 

DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos em Correição. Considerando que a exordial não atende alguns 

dos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, com fulcro no 

art. 321 do Código de Processo Civil, DETERMINO que seja intimado o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar 

a inicial, a fim de: Promover a classificação e organização dos 

documentos anexados, em conformidade com a supracitada resolução, 

sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil; Em igual prazo, deverá a parte autora com o fito 

de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação, 

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. Atendidas as 

determinações supra ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038700-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BUENO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038700-29.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

BUENO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

procuração (Id nº 11254989) e a declaração de hipossuficiência (Id nº 

11254991) apresentadas estão com assinatura divergentes do documento 

pessoal presente nos autos (Id nº 11254996). Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua 

representação, com a juntada de nova procuração, e a declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada e datada, sob pena de extinção do 

feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038755-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VIEIRA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038755-77.2017.8.11.0041 AUTOR: WILSON VIEIRA 

FARIAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. 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 
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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, 07 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000867-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DEODATO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000867-40.2018.8.11.0041 AUTOR: FLAVIO 

DEODATO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados 

aos autos, verifica-se que o documento constante no Id. nº 11395727- 

pág. 02 não esta legível. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos copia do documento pessoal 

legível, sob pena de indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032016-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO FILHO (AUTOR)

E. D. S. D. (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032016-88.2017.8.11.0041 AUTOR: EDUARDO DA 

SILVA DOURADO, RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO FILHO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que a procuração (Id nº 10294149- 

pág. 01) e a declaração de hipossuficiência (Id nº 10294149- pág. 05) 

apresentadas não estão devidamente datadas. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua 

representação, com a juntada de nova procuração, e a declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada e datada, sob pena de extinção do 

feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002696-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON LOPES 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002696-56.2018.8.11.0041 AUTOR: LAERSON 

LOPES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

procuração (Id nº 11661829- pág. 01) e a declaração de hipossuficiência 

(Id nº 11661837) apresentadas não estão devidamente datadas. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a sua representação, com a juntada de nova procuração, e a 

declaração de hipossuficiência devidamente assinada e datada, sob pena 

de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002343-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002343-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JANIO DA 

CUNHA REQUERIDO: 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. Em igual prazo, deverá a parte autora juntar 

copia legível do documento pessoal, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002195-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002195-05.2018.8.11.0041 AUTOR: PAULO 

HENRIQUE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

procuração (Id nº 11586897- pág. 01) e a declaração de hipossuficiência 

(Id nº 11586897- pág. 02) apresentadas não estão devidamente datadas. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a sua representação, com a juntada de nova procuração, e a 

declaração de hipossuficiência devidamente assinada e datada, sob pena 

de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em igual prazo, deverá a parte autora juntar 

comprovante de endereço, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 07 

de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001241-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERREIRA ALMANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001241-56.2018.8.11.0041 AUTOR: NELSON 

FERREIRA ALMANDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando que a exordial não atende 

alguns dos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, com 

fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, DETERMINO que seja 

intimado o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial, a fim de: Promover a classificação e 

organização dos documentos anexados, em conformidade com a 

supracitada resolução, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil; Em igual prazo, deverá a 

parte autora com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação, 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. Atendidas as determinações supra ou transcorrido o prazo para 

tanto, remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001264-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001264-02.2018.8.11.0041 AUTOR: JHENIFER 

PINHEIRO TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

procuração (Id nº 11449341) e a declaração de hipossuficiência (Id nº 

11449350) apresentadas não estão devidamente datadas. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

sua representação, com a juntada de nova procuração, e a declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada e datada, sob pena de extinção do 

feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001396-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMESON TELES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001396-59.2018.8.11.0041 AUTOR: JAMESON TELES 

DOS SANTOS 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, 07 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036345-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036345-46.2017.8.11.0041 AUTOR: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS 

LTDA V Vistos em Correição. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da 

taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038572-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VEDOY (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 1038572-09.2017.8.11.0041 AUTOR: JAIR VEDOY 

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 

09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 10. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038473-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CORDEIRO 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 1038473-39.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

CORDEIRO 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 
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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 09h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

XX. 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

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017280-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1017280-65.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: RENTALIS - 

LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP EXECUTADO: BASE DUPLA 

SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI W Vistos. DEFIRO o pedido 

constante na petição de Id. nº 11466770. EXPEÇA-SE o competente 

mandado de penhora e avaliação, cabendo à parte exequente efetuar o 

pagamento das diligências necessárias, assim como informar o(s) 

endereço(s) para cumprimento do ato. Sem prejuízo do disposto supra, 

considerando que o ofício constante no movimento de Id. nº 11155360 não 

afirmou expressamente inexistir crédito em favor da empresa devedora, 

OFICIE-SE o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato 

Grosso, requisitando que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a este Juízo 

se a parte executada ainda possui crédito empenhado junto à respectiva 

secretaria e, em caso positivo, qual o valor resta a ser liquidado. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017280-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1017280-65.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: RENTALIS - 

LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP EXECUTADO: BASE DUPLA 

SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI W Vistos. DEFIRO o pedido 

constante na petição de Id. nº 11466770. EXPEÇA-SE o competente 

mandado de penhora e avaliação, cabendo à parte exequente efetuar o 

pagamento das diligências necessárias, assim como informar o(s) 

endereço(s) para cumprimento do ato. Sem prejuízo do disposto supra, 

considerando que o ofício constante no movimento de Id. nº 11155360 não 

afirmou expressamente inexistir crédito em favor da empresa devedora, 

OFICIE-SE o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato 

Grosso, requisitando que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a este Juízo 

se a parte executada ainda possui crédito empenhado junto à respectiva 

secretaria e, em caso positivo, qual o valor resta a ser liquidado. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038485-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA RAMOS DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038485-53.2017.8.11.0041 AUTOR: EVANILDA 

RAMOS DO PRADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

as 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

10. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000329-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZEL HUGO BARCELO (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 1000329-59.2018.8.11.0041 AUTOR: ELIEZEL HUGO 

BARCELO 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 09h45min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 10. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 
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consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000024-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALECIO FERREIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000024-75.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IDALECIO 

FERREIRA PERES REQUERIDO: 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 10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 10. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030914-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO LUIZ GUEDES (AUTOR)

ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1030914-31.2017.8.11.0041 AUTOR: HILARIO LUIZ GUEDES, 

ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. 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), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037298-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA MENDES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA MENDES ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037298-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

FRANCISCA MENDES ABREU REQUERIDO: MARIA FRANCISCA MENDES 

ABREU W Vistos em Correição. Trata-se de Alvará Judicial ajuizado por 

Maria Francisca Mendes Abreu, objetivando o levantamento de valor 

oriundo de crédito de seus genitores, Joaquim Ferreira Mendes e Maria 

Olena Mener, relativos a diferenças salariais da URV – Unidade Real de 

Valor correspondentes ao reprocessamento do período de 03/1998 a 

12/2008. É o breve relato. DECIDO. Compulsando os autos, sobressai-se a 

incompetência deste Juízo, posto que há de se reconhecer a indeclinável 

competência da Vara de Família e Sucessões da Comarca para o 

processamento do presente pedido de alvará judicial. Com efeito, este 

feito deve ser redistribuído a uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca, as quais têm competência para processar e 

julgar questões desta natureza. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS 

DE SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. VERBA EMPENHADA. JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE SUCESSÕES. 1. Os 

sucessores de servidora pública falecida precisam apenas de alvará 

judicial para levantar diferenças salariais reconhecidas pelo órgão 

empregador que inclusive realizou o empenho da verba necessária ao 

pagamento. 2. O alvará judicial não possui natureza contenciosa, 

figurando o ente público como mero destinatário da ordem, motivo pelo 

qual os Juizados Fazendários são incompetentes para analisá-los. 3. 

Compete exclusivamente à Vara de Órfãos e Sucessões o conhecimento 

dos feitos relativos à sucessão causa mortis, nos termos do que dispõe o 

inciso I, do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 4. 

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência 

dos Juizados da Fazenda Pública” (TJDF; Rec 2014.01.1.028871-4; Ac. 

830.353; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal; Relª Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi; DJDFTE 10/11/2014; Pág. 255). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE 

VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO -DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 

6.858/80 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SUCESSÕES E AUSÊNCIA - 

DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL -INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. - A matéria jurídica subjacente ao 

procedimento de alvará judicial, fundado na Lei 6.858/80, se refere ao 

Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) e, pois, se encontra 

circunscrita à competência especializada da Vara de Sucessões e 

Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente incompetente para conhecer e 

julgar o pedido de alvará judicial para resgate de valores deixados pelo de 

cujus, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/80. Declarada a 

incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos atos 

decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, nos 

termos do § 2°, do artigo 113, do CPC/73”. (TJMG, AI 10024134296938001, 

Quarta Câmara Cível, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 4/8/2015, p. 7/8/2015). 

Nesse diapasão, estabelecida competência específica a determinado 

órgão jurisdicional, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento do presente Alvará Judicial. Aliás, na 

hipótese dos autos, restou inclusive ressaltado na decisão proferida no 
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Pedido de Providências nº 1/2017 (CIA 008828-12.2017.8.11.0000) ser o 

caso de aplicação da Lei nº 6.858/80 (Id. nº 11093162, pág. 5). Ademais, 

consta nas certidões de óbitos dos genitores da requerente que os 

mesmos deixaram bens a inventariar (Id. nº 11093174 e 11093174). 

Anota-se que se trata de competência em razão da matéria e, portanto, 

absoluta, passível de declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, DECLINO, de ofício, o 

processamento e julgamento do presente feito a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões da Capital, o que faço com fulcro 

nos artigos 64, § 1°, e 337, inciso II e § 5°, ambos do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038432-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAFAEL DOS SANTOS (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 1038432-72.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE RAFAEL 

DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis 

a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, as 

10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 10. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008325-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA SVERSUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CIDRIM ENRIQUEZ GARCIA OAB - SP269487 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida, devendo informar novo endereço para a citação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1010642 Nr: 27867-37.2015.811.0041

 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: ROSIVALDO JOÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como 

CONDENO a parte autora 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.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, anoto que a 

exigibilidade das obrigações, a menos que o credor demonstre que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo 

Código.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 06 de Fevereiro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1254149 Nr: 22438-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. PINHAL & CIA LTDA - ELETROLAR, LUIZ PINHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLE EMERSON NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LUÍS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o conteúdo da certidão do Sr. Oficial, INTIME-SE a parte 

interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.213 da 

CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC).

Comunique-se ao r. Juízo deprecante acerca do andamento da presente 

missiva, inclusive solicitando que seja designada nova data para 

realização da audiência de conciliação com prazo suficiente a dar fiel 

cumprimento ao ato deprecado.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Cuiabá/MT, 08 de Fevereiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 401402 Nr: 33738-58.2009.811.0041

 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: DIVINA MARIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSE AUXILIADORA LEÃO 

BARBOZA - OAB:11.756, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, 

LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 MS, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:11756/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:MT 7670, 

RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, THOMAZ HENRIQUE 

RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS, VALNIR TELLES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:12.575

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
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JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (03/02/2005), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar 

por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter 

sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 467730 Nr: 34415-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK OESTE COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. BARBOSA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9.429/MS, ELDA APARECIDA DOS SANTOS MENDEZ - 

OAB:8.436-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6.070

 Vistos em correição.

 Diante da inércia da parte exequente, DETERMINO suspensão da 

execução, pelo prazo de 1(um) ano.

 Arquivem-se os autos provisoriamente.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 779910 Nr: 33409-41.2012.811.0041

 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: ADILSON JOAO ADENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 17688, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

sobre o Laudo Pericial juntado nos autos de código: 798947.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798947 Nr: 5366-60.2013.811.0041

 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: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOÃO ADENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

sobre o Laudo Pericial juntado às fls. 168/205.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 85562 Nr: 4535-66.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL BALBINO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Castro Almeida, AMADOR IDA & CIA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELMIR DIAS VIRMIEIRO - 

OAB:11767/MT, FERNANDO DAMASCENO PERES - OAB:7163-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO JUSTUS DE BRITO - 

OAB:5.995-A/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho de fl. 318.

Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 342395 Nr: 12653-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DEODADTO DA SILVA ASSIS, CARLOS 

MORAIS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO KOECHE JUJIOR, ESPÓLIO DE 

LAURINDO ALVES DE ALMEIDA, GILDA PINTO DE ALMEIDA, CLARA 

ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:11.499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido de fl. 131/132, DETERMINO para que o meirinho esclareça 

o pedido da parte autora, no prazo de 10 dias.

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

retornem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 432451 Nr: 12265-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 

CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583, MANOEL 

JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - OAB:11161-B/MT, REINALDO DO 

VALLE CAMACHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, 

GIORDANO B.P.F.OLIVEIRA - OAB:7238

 Vistos em Correição.

Proceda-se a liberação do valor penhorado ao exequente.

Intime-se o exequente para impulsionar a execução, no prazo de 15 dias.

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

retornem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 701800 Nr: 36421-34.2010.811.0041

 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: LOURDES CONCEIÇAO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, 

KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 730368 Nr: 26416-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS LEITE JUNIOR, CLOVIS LEITE, IRACI 

APARECIDA LEITE, ILDO ALVES LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14738-A/MT, FERNANDO PICHININ PEREIRA - 

OAB:12932, MARCIO MENDANHA CARDOSO - OAB:11290

 Vistos em correição.

 Diante da inércia da parte exequente, DETERMINO suspensão da 

execução, pelo prazo de 1(um) ano.

 Arquivem-se os autos provisoriamente.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 745997 Nr: 43178-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BARBOSA VENIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. 

FILHO - OAB:13.685 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se por edital, conforme despacho de fl. 122.

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

retornem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 753340 Nr: 5238-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO HENRIQUE MIGNOSSI, MIGNOSSI & 

DEMARCHI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8.340-0B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 Vistos em correição.

 Diante da inércia da parte exequente, DETERMINO suspensão da 

execução, pelo prazo de 1(um) ano.

 Arquivem-se os autos provisoriamente.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1109047 Nr: 14277-56.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA MARIA GUEDES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(24.09.2012), 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 17220 Nr: 6380-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA RABELO DE ALMEIDA, JOSÉ LUIS DE JESUS, 

L.M.R.S, L.R.S., G.R.S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA CALIX MORENO - 

OAB:7793, JEAN MARTINS PEREIRA - OAB:8.277/MT, JOSE MORENO 

SANCHES JUNIOR - OAB:3234/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11.495, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Intimo a parte exequente, via DJE, a fornecer o número da conta 

poupança no processo, dentro do prazo legal, a fim de ser expedido o 

competente Alvará de Liberação dos Valores, sendo que às fls. 430 não 

consta referido número.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 136 de 648



 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 374896 Nr: 1461-19.1991.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL ROBERTO LAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BUZELLE - 

OAB:2381-B/MT

 Vistos em correição.

 Diante da inércia da parte exequente, DETERMINO suspensão da 

execução, pelo prazo de 1(um) ano.

 Arquivem-se os autos provisoriamente.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 432720 Nr: 12431-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA KARLA LUGOKENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ROMANO 

JUNIOR - OAB:264.418, RODRIGO SPADA SALGUEIRO - OAB:282953/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Alexandre Malfatti - 

OAB:139.482/SP

 Vistos em correição.

 Diante da inércia da parte exequente, DETERMINO suspensão da 

execução, pelo prazo de 1(um) ano.

 Arquivem-se os autos provisoriamente.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 700976 Nr: 35599-45.2010.811.0041

 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: LEONARDO MALHEIROS KOECHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE DA SILVA MACHADO REIS, 

SEGURADORA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GESSICA GOIS DE LIZ - 

OAB:13718, CRISTIANE DE A. COUTINHO - OAB:5.233-B, DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PATRICIA 

RAMALHO DA CRUZ - OAB:14356

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida Elizabete da Silva Machado Reis e a 

denunciada à lide Brasil Veículos Companhia de Seguros, solidariamente, 

esta última nos limites dos valores previstos na apólice nº 482053-9, ao 

pagamento em favor do autor de:•Indenização a título danos estéticos, no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).•Indenização a título danos 

morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).•Indenização a título 

de danos materiais, no valor de R$ 4.879,25 (quatro mil, oitocentos e 

setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).•Ressarcimento de lucros 

cessantes, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).Os 

valores relativos a danos materiais e lucros cessantes deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso 

(13.05.2010), conforme Súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês desde a citação (art. 406, CC).Os valores relativos a danos 

morais e danos estéticos deverão ser acrescidos de correção monetária 

pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ ) e de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da data do fato (13.05.2010) (Súmula 54 do 

STJ ).Os limites previstos na apólice deverão ter correção monetária 

desde a contratação (08.04.2010) e juros legais desde a citação. Tendo 

em vista que o requerente sucumbiu em parte mínima do pedido , 

CONDENO a requerida e a denunciada à lide a pagarem 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, devendo cada parte arcar com 50% 

das verbas mencionadas.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, 

09 de Fevereiro de 2017.P. R. I. C.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 803776 Nr: 10231-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO 

E DISRIBUIÇÃO DE VEICULOS LTDA, ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, VIVIANE FEIJÓ SIMÕES - OAB:198601

 Intimo os requeridos, via DJE, a fornecerem os dados bancários 

juntamente com o número do CPF e ou CNPJ correspondente ao titular da 

conta, no prazo de cinco (5) dias, a fim de restituir os honorários 

depositados.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 843572 Nr: 47466-30.2013.811.0041

 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: MIZAEL CALIZARIO

 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

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(05.04.2013), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 862510 Nr: 3664-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRA VALADARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em cumprimento à decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça, às fls. 

78/80, intime-se o perito nomeado às fls. 50/v, para designar data para 

realização de perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), e por meio de seu advogado constituído nos autos, via 

Diário da Justiça, do novo agendamento, para comparecer ao ato, 

anotando-se que a omissão ensejará na preclusão da faculdade de 

produzir a prova.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 884097 Nr: 19274-53.2014.811.0041

 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: IDIANE DE SOUZA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, apresentou pedido de 

desistência da ação às fls. 194.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste acerca 

do pedido de desistência, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 06 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915136 Nr: 40268-05.2014.811.0041

 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: FRANCIELLI MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - 

OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte Autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou pelo motivo “não procurado” 

(fls. 83).

Em razão disso, determino seja a parte Autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestarem, e 

expeça-se alvará em favor do Senhor Perito, para levantamento do valor 

depositado à fl. 67, referente aos honorários periciais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 947064 Nr: 58604-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERREIRA MACHADO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em cumprimento à decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça, às fls. 

86/88, intime-se a perita nomeada às fls. 34/v, para designar data para 

realização de perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), e por meio de seu advogado constituído nos autos, via 

Diário da Justiça, do novo agendamento, para comparecer ao ato, 

anotando-se que a omissão ensejará na preclusão da faculdade de 

produzir a prova.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1042940 Nr: 42967-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RICARDO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido de fls. 123.

Intime-se o perito para designar nova data para realização de perícia, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), e por meio de seu advogado constituído nos autos, via 

Diário da Justiça, do novo agendamento, anotando-se que a omissão 

ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestarem, e 

expeça-se alvará em favor do Senhor Perito, para levantamento do valor 

depositado às fls. 113, referente aos honorários periciais.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1049294 Nr: 46077-39.2015.811.0041

 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: JOSE MARCOS DIMAS SANTOS

 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:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), para dar prosseguimento ao feito em 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083343 Nr: 3134-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL GONÇALVES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (30.01.2015), nos termos da 

Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo 

advogado.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 Gross

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091695 Nr: 6900-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO FERREIRA CALIXTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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 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, 07 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1105103 Nr: 12578-30.2016.811.0041

 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: JOSE PAULO SOUZA 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: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido de fls. 98.

Intime-se o perito para designar nova data para realização de perícia, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), e por meio de seu advogado constituído nos autos, via 

Diário da Justiça, do novo agendamento, anotando-se que a omissão 

ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestarem, e 

expeça-se alvará em favor do Senhor Perito, para levantamento do valor 

depositado à fl. 91, referente aos honorários periciais.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 06 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1165107 Nr: 37975-91.2016.811.0041

 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: DENOIR GOMES DE ARRUDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(24.04.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945842 Nr: 57908-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15.283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.037,50 ( três mil trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 
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(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(11.03.2012), 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 Fevereiro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 960649 Nr: 5103-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLYGTON DOUGLAS BENEDITO PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte Autora, não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou pelo motivo “não existe o 

número” (fls. 105).

Em razão disso, determino seja a parte Autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestarem, e 

expeça-se alvará em favor do Senhor Perito, para levantamento do valor 

depositado à fl. 85, referente aos honorários periciais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737539 Nr: 34046-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILAYNE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:10.030/MT, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO JOSÉ DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 34046-26.2011.811.0041, Protocolo 

737539, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1271832 Nr: 28262-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEF GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MENEZES - OAB:13322, 

CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

da Carta Precatoria , no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001935-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS NUNES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001935-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MATHEUS 

NUNES RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A AT Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração oposto 

por Matheus Nunes Ribeiro, devidamente qualificada nos autos, contra a 

decisão constante no Id nº 11644100 que deferiu a medida liminar 

condicionada ao pagamento de valores incontroversos. Os embargos 

foram opostos tempestivamente. É relato do necessário. Decido. De rigor, 

o não acolhimento dos presentes embargos de declaração é medida que 

deve se impor. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê que: “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.” Conforme se extrai do decisum 

verberado, não há qualquer das hipóteses condicionadoras previstas no 

art. 1.022, do CPC, já que o fundamento utilizado pelo d. Magistrado 

enfrentou todos os pontos atacados pelas partes, bem como não se 

mostra obscuro, contraditório, omisso ou mesmo apresenta erro material. 

De outro norte, anoto que a fundamentação dos embargos declaratórios 

sustentada pela parte embargante exige nova apreciação do mérito, o que 

se mostra vedado em sede do estreito e limitado recurso interposto. Com 

efeito, no caso dos autos, verifico que não assiste razão à embargante, 

isto porque não há erro material na decisão em análise, pretendendo, na 

verdade, com a interposição desse recurso, rediscutir a lide, consoante 

se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável em 

sede de embargos de declaração. Nesse sentido, colhe-se algumas 

ementas das jurisprudências da Egrégia Corte Mato-grossense 

demonstrando o uníssono entendimento sobre o tema, verbis: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges). EMBARGOS DECLARATÓRIOS - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - REJEIÇÃO. Consoante dispõe o artigo 

535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se 

a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição. Não 

se evidenciam como via adequada para rediscussão do mérito da causa, 

haja vista que, em regra, são pleitos de integração, e não de substituição, 

não sendo possível emprestar-lhes efeitos infringentes. Não se 

constatando os vícios apontados, a medida que se impõe é o 

desprovimento do recurso. (Embargos de Declaração nº. 3402. Ano 2012. 

Rel. Des. Dirceu dos Santos). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - 

INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - 

DESPROVIDO. Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, 

mister se faz observar os requisitos elencados no art. 535, do CPC, quais 

sejam: omissão, contradição ou obscuridade eventualmente contidas na 

decisão. Ainda é admitido, o declaratório para corrigir eventual erro 

material. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses da 

defesa, bastando para tanto, que o faça de forma fundamentada e 

motivada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, o que de fato o 

ocorreu. Estando ausentes os requisitos ensejadores elencados no art. 

535, do CPC, não há como acolher a pretensão do recorrente, devendo 

ser desprovido, sob pena de reexaminar matéria já decidida. (Embargos de 
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Declaração nº. 3276. Ano 2012. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). 

Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão lançando mão do recurso cabível, isto porque, 

conforme já estabelecido, os embargos de declaração não se prestam 

para essa finalidade. Ademais, imperioso destacar que o órgão 

jurisdicional deve expressar sua convicção em suas decisões, porém 

poderá fazê-lo de maneira sucinta e direita sobre todos os elementos 

existentes no processo, hipótese que não haveria de falar-se em omissão 

propriamente dita. Outrossim, no caso em análise, não há que se falar em 

caução, posto que o valor condicionado ao deferimento da medida liminar 

se trata de pagamento de valor tido por incontroverso e não de caução. 

Por fim, insta frisar que “o princípio da persuasão racional, habilita o 

magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, 

jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender 

aplicável ao caso concreto” (STJ AgRg no AREsp 399206). Ademais, 

Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos opostos por 

MATHEUS NUNES RIBEIRO, em face da decisão constante no Id nº 

11644100, o que faço com fincas nas razões acima alinhadas, devendo a 

decisão ser mantida em sua integralidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002577-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M D ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002577-95.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

EXECUTADO: M D ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que o requerente pretende em sua 

exordial o pagamento das custas ao final do processo, ante a sua 

impossibilidade de suportar, por ora, o pagamento das despesas judiciais. 

No entanto, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que 

esta sendo patrocinado por advogado particular, a requerente é pessoa 

jurídica e não possui documentos que comprovam sua hipossuficiência 

financeira, o indeferimento do pedido de pagamento de custas ao final é 

medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido para o pagamento 

de custas ao final do processo postulado pela parte autora, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu desenvolvimento econômico. 

Intime-se a parte autora, para recolher as custas processuais iniciais em 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após volvam os 

autos conclusos para análise e decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002898-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDI BARNI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002898-33.2018.8.11.0041 

AUTOR: NEIDI BARNI RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a autora possui veículos 

próprios. Lista de Veículos - Total: 2 Placa UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

NPC1465 MT FORD/FIESTA FLEX 2013 2014 NEIDI BARNI Sim ui-button 

ui-button OBG1610 MT I/FIAT PALIO FIRE ECONOM 2012 2013 NEIDI BARNI 

Não ui-button ui-button No mais, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 

5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como holerite, carteira de 

trabalho ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO 

DE IMÓVEL – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO 

À IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE ASSINA COMO 

LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - LEGITIMIDADE 

PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não 

apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua impossibilidade 

financeira em suportar as despesas processuais, o único documento 

apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é suficiente 

para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão do juízo a 

quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela apelante.

(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) 

Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. 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 
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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. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010260-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MOLEC (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010260-23.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SONIA 

MARIA MOLEC EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, 

informando se concorda com os valores pagos, bem como indicando os 

dados bancários completos para expedição de alvará. Cuiabá - MT, 15 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: 1002463-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVO FERREIRA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002463-93.2017.8.11.0041 AUTOR: NIVO 

FERREIRA DA CUNHA 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, 15 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035193-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DE SANTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1035193-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ANDRESSA DE SANTANA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

CERTIDÃO Certifico que a decisão que designou data de audiência de 

conciliação para o dia 17/04/2017 às 12h00min horas, considerando a 

ocorrência de erro material, leia-se como designado para o dia 17/04/2018 

às 12h00min horas. Cuiabá/MT, 15 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 Político Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012380-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PIRES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012380-39.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO 

PIRES DO NASCIMENTO 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, 15 de fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 880250 Nr: 16920-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHOMAR DAS DORES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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 
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direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756833 Nr: 8971-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA, MATIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HAYDÉE LUCIANO PENA - 

OAB:136.059, NARA REGINA DA SILVA VENEGA - OAB:6580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO o pedido, determinando a pesquisa junta a Receita Federal por 

meio do INFOJUD e BACENJUD para que informe os possíveis endereços 

existentes em seus bancos de dados, dos executados: DIPROFAR 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES 

LTDA, pessoa jurídica, CNPJ nº 09.033.864/0001-84 e MATIAS BORGES, 

pessoa física, CPF nº 531.542.901-68.Com a informação nos autos, 

manifeste a parte exequente, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.Intime-seCumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 269282 Nr: 1663-34.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BARBIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, MARCOS BERVIG - OAB:10.280

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse. Posto isso, impulsiono os autos intimando a parte exequente 

para requerer que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757108 Nr: 9266-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINAS GERAIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETUS ENGENHARIA COMERCIO E 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO

 Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido formulado na 

petição do executado (fls. 156/167) tão somente para determinar o 

desbloqueio da quantia que excede o débito exequendo R$ 121.807,91 

(cento e vinte e um mil oitocentos e sete reais e noventa e um 

centavos).Após, vincule-se o valor bloqueado a este processo.Procedida 

ao desbloqueio acima autorizado, DETERMINO a expedição de alvará para 

levantamento da importância penhorada, em favor do exequente para 

conta a ser indicada, com seus acréscimos legais.Satisfeito o pagamento 

da quantia reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, 

com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO 

o processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 819023 Nr: 25319-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX ANGELO DIAS DA SILVA, DE VILLE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EVANILDES DIAS LEITE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON ALEX DA SILVA, ANGELITA 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055, CARLOS EDUARDO FRANÇA - OAB:3055/MT, DANIELLE 

LOURDES VANNI LAGE FRANÇA - OAB:OAB/MT 9.767, RAFAEL SOUZA 

FERRAZ DA COSTA - OAB:15.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1153063 Nr: 33104-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM SAÚDE SEGURIDADE TRABALHO E PREVIDENCIA 

SOCIAL EM MATO GROSSO, LUCI ROSA DA SILVA, ELENILVA MARIA DA 

COSTA, JOSE HENRIQUE PEDROSO, JOÃO NUNES NETO, LAURINDO DE 

SIQUEIRA FILHO, ODAIR EGUES, JEREMIAS MOREIRA DE ALMEIDA, 

LOURENÇO SANTANA DA SILVA, APARECIDA DE CASTRO SOARES, 

PAULO CESAR CAMARGO RAMOS, MARLEY RODRIGUES VIANA 

ALONSO, LUIZ CARLOS AJALA, LUCINEIA SILVA DE MIRANDA, PEDRINA 

ANTONIA DA SILVA FILHA, ELIAS DE CARVALHO, CONCEIÇÃO POMPEO 

DE CAMPOS, ELIESER VAHA, JAIME ALMEIDA DA SILVA, ANA PAULA 

OLIVEIRA CORREA DE ALMEIDA, JANICE PAULA DA SILVA, BRAILDE 

ROMANA COSTA MAGALHÃES, LEILA DOS SANTOS ROSA RIBEIRO 

PRIMO, PATRICK BARBOSA DA SILVA, THEREZA DE LOURDES 

CARNEIRO OLIVEIRA BARBOSA, LEANDRO WIHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO 

BATISTA - OAB:21545/O, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO 

- OAB:5812/MT, WILLIAN VEIGA - OAB:20.725-O

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DETERMINAR a anulação do registro da 

CHAPA 2, denominada “É HORA DA MUDANÇA: SINDICATO É DE 

TODOS”.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte promovida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$6.000,00 (seis mil 

reais), na forma do § 8º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Comunique-se o Relator (a) dos Agravos de Instrumentos 

n°1013457-12.2017.8.11.0000 e 1000664-07.2018.811.0000, acerca da 

presente sentença.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.: 1030034 Nr: 36769-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALVERDE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação (fls.130).

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito efetuado pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.
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Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL conforme requerido às fls. 132. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 P. R. I. C.

Cuiabá/MT, 08 de Fevereiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1133908 Nr: 24598-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARENIL MARIA DE CAMPOS MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação (fls.124/125).

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito efetuado pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL conforme requerido às fls. 127. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 P. R. I. C.

Cuiabá/MT, 08 de Fevereiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740385 Nr: 37094-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLYSSON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO WESLEY 

VERZIGNAZZI, para devolução dos autos nº 37094-90.2011.811.0041, 

Protocolo 740385, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070731 Nr: 55710-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO DE SOUZA QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVRALANNES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - 

OAB:17.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO FELIPE M. 

COELHO, para devolução dos autos nº 55710-74.2015.811.0041, 

Protocolo 1070731, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75643 Nr: 2075-87.1992.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON LANDI, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 2075-87.1992.811.0041, Protocolo 

75643, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77157 Nr: 18049-18.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROCORP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA, ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAN THIAGO GARCIA DE 

ARAÚJO - OAB:9695, VICTOR HUGO MIGUELON RIBEIRO CANUTO - 

OAB:265062

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 18049-18.2002.811.0041, Protocolo 

77157, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157672 Nr: 34928-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELO - 

OAB:OAB/MT 6.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARISSA SCHWARZ 

DE MELLO, para devolução dos autos nº 34928-12.2016.811.0041, 

Protocolo 1157672, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840896 Nr: 45220-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME CANDIDO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FREITAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO, para devolução dos autos nº 45220-61.2013.811.0041, 

Protocolo 840896, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 700158 Nr: 34781-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ODAHIR CARLOS FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINEY SOUZA VITÓRIO, CARLOS ALBERTO 

DA SILVA CORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre os 

esclarecimentos sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 920862 Nr: 43973-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSEN ALI HAMMOUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SILVA DA CUNHA PAES EPP, DANIEL 

SILVA DA CUNHA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre 

a correspondência devolvida,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79569 Nr: 11670-66.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GRAÇAS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, Margarete da Graça Blanck Miguel Spadoni - 

OAB:8058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: BRENDA GUIMARAES DE MORAES

Data da Carga:07/02/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 81344 Nr: 10539-22.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON KELLER, LEOPOLDO TAUBINGER 

FILHO, Odenir Ortolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181-B/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME

Data da Carga:09/02/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 705929 Nr: 265-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REBOUÇAS & CASARIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM BGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte executada indicar os dados 

bancários completos para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1140732 Nr: 27712-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A PATRICK A DO AMARAL & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - OAB:3591-MT, WILSON 

PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: VALMIR ANTONIO DE MORAES

Data da Carga:01/02/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 239309 Nr: 8203-35.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araisa Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA SIMÕES ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAISA FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:17090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, ISA BACCHI COVER - OAB:8333

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para apresentar calcúlo 

atualizado do valor da dívida, para confecção de certidão de crédito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 350333 Nr: 20858-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GRAÇAS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: BRENDA GUIMARAES DE MORAES

Data da Carga:07/02/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1118855 Nr: 18274-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGELEI RAMOS DUFFECK, ZAIDE DUFFECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 03 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Impulsiono os autos, intimando as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, designada para o dia 09 de maio de 2018, às 08 horas e 30 

minutos, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá - MT.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022349-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE RAMOS DE OLIVEIRA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOUBERT JADER DA SILVA OAB - MT19598/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT0006485A 

(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: 1008598-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA GONCALVES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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: 1025206-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - 010.178.181-42 (REPRESENTANTE)

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS 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: 1023582-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAMES DA SILVA NUNES (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: 1022687-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR GOES FERREIRA (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)

 

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: 1022687-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR GOES FERREIRA (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)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032328-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES GOMES (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032328-64.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FERNANDO ALVES GOMES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

08h30min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 
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benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019658-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SAMUEL RODRIGUES PADUA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS (RÉU)

1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA (RÉU)

DEUEL DE REZENDE SOARES (RÉU)

ROBERTO BELMOK (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS OAB - MT0003098A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

RUBIA MARA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PEJ n.º 1019658-91.2017 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

19.03.2018, às 11:30 horas, que será realizada na Central de Conciliação 

deste Fórum. Cite-se os réus, Deuel de Rezende Soares e Roberto 

Belmok, nos endereços constantes no ID 10220843, e intime-os para 

comparecerem à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a 

parte autora e os demais requeridos, através de seus advogados, para 

comparecerem 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: 1019658-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SAMUEL RODRIGUES PADUA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS (RÉU)

1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA (RÉU)

DEUEL DE REZENDE SOARES (RÉU)

ROBERTO BELMOK (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS OAB - MT0003098A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

RUBIA MARA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PEJ n.º 1019658-91.2017 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

19.03.2018, às 11:30 horas, que será realizada na Central de Conciliação 

deste Fórum. Cite-se os réus, Deuel de Rezende Soares e Roberto 

Belmok, nos endereços constantes no ID 10220843, e intime-os para 

comparecerem à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a 

parte autora e os demais requeridos, através de seus advogados, para 

comparecerem 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014568-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO KENEDES SANTOS BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

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: 1007745-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ARAUJO BRITO (AUTOR)

DENIZ DE CAMPOS PALOMO (AUTOR)

HUGNEY BENEDITO DE CAMPOS (AUTOR)

EMILIA SANTOS SIQUEIRA (AUTOR)

HELIO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021042-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA FRANCISCA DE CARVALHO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 
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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: 1021475-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BENEDITA RAMALHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1016886-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a autora para se manifestar sobre a certidão de ID 6792185, no 

prazo de 5 (cinco) dias postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013151-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FONTES ARANTES OAB - SP156352 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO BELO EMPRESA GRAFICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo informar novo endereço 

para a citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024492-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RAFAEL DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

JUCINEIA MARIA MESSIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008977-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SOUZA PEREIRA DE MELO (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013561-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PYETRA POTIRA ROSA (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE LYRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019362-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERO PAES DE BARROS NETO (REQUERIDO)

BLOG DO ANTERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA OAB - MT18885/O (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: 1005892-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO)

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

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 
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influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000562-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. M. (AUTOR)

Y. K. T. (AUTOR)

ELOISA HELENA KUBISZESKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNITED AIRLINES, INC. (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 16/04/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023773-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BORGES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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: 1006512-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

Nos termos 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: 1012249-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. D. O. (AUTOR)

S. V. D. A. O. (AUTOR)

JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-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: 1007725-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LINO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 
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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: 1000507-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESIELE DA COSTA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0012040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. 

(RÉU)

 

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: 1023746-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANOEL FELIX DA CONCEICAO (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)

 

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: 1031050-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEROLINA MARIANA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

max nascimento de rezende OAB - MT0016826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 16/04/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC, vez que a autora é idosa. Cumpra-se. Cuiabá, 31 

de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023746-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANOEL FELIX DA CONCEICAO (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001159-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO CORREIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 
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questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000479-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO ALVES 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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002850-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CARLINDO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002850-74.2018.8.11.0041 

AUTOR: ORLANDO CARLINDO BARBOSA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, A parte autora não 

cumpriu a Resolução n.º 04/20126/TP (arquivo anexo), que acrescenta o 

artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: Art. 13-A. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de 

forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Assim, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, 

no sentido de promover a classificação e organização dos documentos 

anexados, em conformidade com a referida resolução, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ainda assim, intime-a 

para apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

sob mesmo prazo e penalidades. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017699-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MORAES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017699-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: CREUZA MORAES DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Creuza Moraes de Campos em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 

27/04/2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002832-53.2018.8.11.0041 

AUTOR: VILMAR ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Vilmar Alves dos Santos em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 

27/04/2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003112-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH REGINA DUARTE CASTRILLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que a parte autora direcionou a petição inicial para o 

Juizado Especial desta Capital e considerando que o PJE não foi instalado 
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naquela esfera, intime-se a autora para informar se pretende continuar 

neste juízo e emendar a inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002911-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE RIBEIRO DE ANDRADE (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002911-32.2018.8.11.0041 

AUTOR: ELIZABETE RIBEIRO DE ANDRADE RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Revendo posicionamento anterior 

passo a adotar o entendimento daqueles que defendem o a corrente que 

defende o esgotamento da esfera administrativa para caracterizar a 

resistência à lide e viabilizar a ação judicial. O entendimento já firmado no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, 

para o ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo, 

senão vejamos: Verifica-se dessa forma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL 

REALIZADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a 

propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT é 

necessária a comprovação da existência de requerimento administrativo 

prévio não atendido, conforme decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no 

entanto, o requerimento administrativo prévio pelo autor, não se há de falar 

em extinção do feito por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 

10393120016968001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de 

Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/08/2016) Diante o exposto, determino a intimação da parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar cópia do prévio 

requerimento administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de 

trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se o 

polo ativo para apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CPF, RG, comprovante de residência 

etc. nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da benesse. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 15/02/2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003066-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003066-35.2018.8.11.0041 

AUTOR: PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/04/2018, às 

09h30min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá,15 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003083-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA (RÉU)

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que a parte autora direcionou a petição inicial para o 

Juizado Especial desta Capital e considerando que o PJE não foi instalado 

naquela esfera, intime-se a autora para informar se pretende continuar 

neste juízo e emendar a inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Na oportunidade, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

deverá a autora apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc. ou recolher as 

custas iniciais de distribuição, também sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003089-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 23/04/2018, 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). 

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). 
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Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003056-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS 65469526100 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS OAB - 654.695.261-00 

(REPRESENTANTE)

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Visando o prosseguimento do feito, intimem-se as partes para 

ratificarem os atos praticados perante o Juízo da Comarca de Jaciara/MT, 

no prazo de dez dias. Na oportunidade, apresentem cópia da decisão que 

determinou a remessa do processo para esta Comarca, vez que não 

consta colacionada. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003290-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES DA ROCHA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003290-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: THIAGO RODRIGUES DA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, Boletim de ocorrência (B.O), etc., nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003304-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA GALLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003304-54.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA GALLIO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Revendo posicionamento anterior passo a adotar o entendimento 

daqueles que defendem o a corrente que defende o esgotamento da 

esfera administrativa para caracterizar a resistência à lide e viabilizar a 

ação judicial. O entendimento já firmado no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 631.240, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o ajuizamento de 

referida ação, o prévio requerimento administrativo, senão vejamos: 

Verifica-se dessa forma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento administrativo 

com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

comprovante de residência etc. nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o que for 

necessário e encaminhe-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 15/02/2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003309-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. M. (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003309-76.2018.8.11.0041 

AUTOR: SAMUEL DOMINGUES MARIANO RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Revendo posicionamento anterior 

passo a adotar o entendimento daqueles que defendem o a corrente que 

defende o esgotamento da esfera administrativa para caracterizar a 

resistência à lide e viabilizar a ação judicial. O entendimento já firmado no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, 

para o ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo, 

senão vejamos: Verifica-se dessa forma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL 

REALIZADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a 

propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT é 

necessária a comprovação da existência de requerimento administrativo 

prévio não atendido, conforme decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no 

entanto, o requerimento administrativo prévio pelo autor, não se há de falar 

em extinção do feito por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 

10393120016968001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de 

Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/08/2016) Diante o exposto, determino a intimação da parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar cópia do prévio 

requerimento administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de 

trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se o 

polo ativo para apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc. nos termos do art. 

99, § 2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 15/02/2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006840-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANYERY RICARDO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT0016103A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036476-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036476-21.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Rosimeire 

Gonçalves de Paula em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. 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). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGER HUANTER CARINHENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000364-19.2018.8.11.0041 

AUTOR: HIGER HUANTER CARINHENA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por Higer Huanter Carinhena em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, 

às 09:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000496-76.2018.8.11.0041 

AUTOR: DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Dulcineia Lemes do Nascimento 

em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o 

dia 27/04/2018, às 09:15 horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000510-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000510-60.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANGELA ALMEIDA DE SANTANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Angela Almeida de Santana em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 

27/04/2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028318-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FERREIRA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028318-74.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: EDILEUZA FERREIRA PORTO REQUERIDO: BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por Edileuza Ferreira Porto em desfavor de 

Bradesco Vida e Previdência S.A. Designo o dia 27/04/2018, às 09:45 

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). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034687-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PRADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034687-84.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCELO PRADO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por Marcelo Prado de Souza em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, 

às 10:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032110-36.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR VINNICIUS RODRIGUES VITORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032110-36.2017.8.11.0041 

AUTOR: VICTOR VINNICIUS RODRIGUES VITORIO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Victor Vinnicius Rodrigues 

Vitorio em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Designo o dia 27/04/2018, às 10:15 horas para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032196-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO CLEIDE PEREIRA PAIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032196-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: CATARINO CLEIDE PEREIRA PAIM RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Catarino Cleide Pereira Paim em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 

27/04/2018, às 10:30 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035109-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINY DO NASCIMENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035109-59.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: KAREN CRISTINY DO NASCIMENTO GONCALVES 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida 

por Karen Cristiny do Nascimento Gonçalves em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, às 09:00 horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação 

desta Capital, Sala 04. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Defiro também os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033510-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033510-85.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LUCIMAR RAMOS DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Lucimar Ramos de 

Souza em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Designo o dia 27/04/2018, às 10:45 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). 

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 
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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 - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033890-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINEY DIAS SANDES DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033890-11.2017.8.11.0041 

AUTOR: ZILDINEY DIAS SANDES DE MATOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Zildiney Dias 

Sandes de Matos em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. Designo o dia 27/04/2018, às 11:00 horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033480-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR SANTOS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033480-50.2017.8.11.0041 

AUTOR: CESAR SANTOS DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT promovida por Cesar Santos de Lima em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, às 11:15 horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034722-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONY SABALA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034722-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: JONY SABALA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por Jony Sabala de Souza em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, às 

11:30 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036640-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANDRA NOIA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036640-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: LIZANDRA NOIA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT promovida por Lizandra Noia Gomes em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, às 11:45 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). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 
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qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034146-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR CALDEIRAS TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034146-51.2017.8.11.0041 

AUTOR: LEOMAR CALDEIRAS TORRES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Leomar Caldeiras Torres em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 

27/04/2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034375-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COSTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034375-11.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RODRIGO COSTA ALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Rodrigo Costa Alves em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 

27/04/2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033332-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLADSON ALVES DE NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033332-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: GLADSON ALVES DE NOVAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Gladson Alves de Novais em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 

27/04/2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital, Sala 04. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031315-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARBOSA GODINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031315-30.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCAS BARBOSA GODINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por Lucas Barbosa Godinho em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, 
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às 08:30 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital, Sala 04. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031012-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGHOR DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031012-16.2017.8.11.0041 

AUTOR: IGHOR DA SILVA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT promovida por Ighor da Silva Lima em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. 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, Sala 04. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003335-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINO DA CRUZ DE ALVARENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003335-74.2018.8.11.0041 

AUTOR: LINO DA CRUZ DE ALVARENGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Revendo posicionamento 

anterior passo a adotar o entendimento daqueles que defendem o a 

corrente que defende o esgotamento da esfera administrativa para 

caracterizar a resistência à lide e viabilizar a ação judicial. O entendimento 

já firmado no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o prévio 

requerimento administrativo, senão vejamos: Verifica-se dessa forma: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento administrativo 

com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 15/02/2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002745-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. B. J. D. C. (AUTOR)

CAROLINA ROBERTA OHARA BARROS E JORGE DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 23/04/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 
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audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1054619 Nr: 48582-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR JOSÉ DE ARAÚJO, MARIA AUXILIADORA 

MATOS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, TEOFANIS AFONSO, IVONETTE FONTINELLE, JOSÉ 

PEDRO RIBEIRO, EDMAR SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:OAB 2054, EDSON SILVA DE CAMARGO - OAB:2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO SIDINEI AFONSO - 

OAB:5740, TEOFANIS AFONSO - OAB:1966

 Vistos.

 Proceda-se a abertura de novo volume.

Defiro o pedido de fl. 95, considerando a comprovação de ser o requerido 

beneficiária da prioridade de tramitação (fl. 97), nos termos do art. 1.048, I 

do NCPC. Proceda-se a inclusão da tarja de tramitação por prioridade.

No mais, encaminhe-se os documentos solicitados pela Fazenda Pública 

Estadual nos itens a e b (fls. 184-v/185) e pela Fazenda Pública Estadual à 

fl. 194.

Defiro o pedido de restituição de fls. 201/202, intime-se o requerido para 

se manifestar sobre pedido de fls. 110/115, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte os autos conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 877121 Nr: 14883-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA SILVA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660

 Posto isto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral promovida por Jacira Silva de 

Figueiredo em desfavor de Bradesco Saúde - Cooperativa de Trabalho 

Médico, para declarar abusivo o aumento do plano de saúde da autora, 

mantendo o contrato firmado entre as partes e para confirmar a tutela 

antecipada que determinou que o valor da mensalidade da requerente 

contenha estritamente os reajustes anuais previstos pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar.Condeno a requerida à devolução do que 

recebeu a maior, referente à mensalidade de janeiro de 2012, na forma 

simples, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% 

ao mês, desde a data do desembolso. Considerando que cada litigante foi 

em parte vencedor e vencido, condeno a autora ao pagamento de 30% 

(trinta por cento) e a requerida 70% (setenta por cento) das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento 

no artigo 85, § 2º c/c artigo 86, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Cuiabá, 9 de fevereiro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 177525 Nr: 25260-37.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROCHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BIANCARDINI JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNOLDINA POMPEU DE 

CAMPOS - OAB:1226/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Código 177525

Visto.

 O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo 

os seus bens pelas obrigações que assumiu, seja civis ou comerciais.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 

PENHORA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. O patrimônio da 

empresa individual confunde-se com o da pessoa física, sendo assim é 

possível que a penhora para garantir pagamento de dívida contraída pela 

pessoa física recaia sobre bem registrado em nome da empresa individual. 

Apelo desprovido. (TJRS, Apelação Cível Nº 70055041388, 15ª Câmara 

Cível, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 14/08/2013). 

Negritei.

 Assim, nos termos do art. 835, X, do NCPC, defiro em parte o pedido de 

fls. 221-v, para penhora no percentual de 20% (vinte por cento) do 

faturamento mensal da empresa individual do executado, José Carlos 

Biancardini Jorge –ME (Cacalo Peixaria), até satisfação do crédito.

 Nomeio como depositário o diretor/administrador da referida empresa, o 

qual terá “a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de sua 

atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias 

recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem 

imputadas no pagamento da dívida” (art. 866, § 2º, do NCPC).

 Assim, intimem-se as partes para ciência dessa decisão e intime-se 

pessoalmente o depositário (diretor/administrado da empresa) para 

cumprir o encargo acima explanado, bem como apresentar a forma de 

efetivação da constrição, no prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.
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 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730628 Nr: 26697-69.2011.811.0041

 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: MARCELO KABALAN SALLON GHANHEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE SOUZA TERRA, GERALDO 

JOÃO DA COSTA, EDNA FÁTIMA ARAÚJO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN KHALIL - OAB:OABMT 

6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o réu, Reginaldo de Souza Terra por edital, com prazo de 20 dias, 

conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça.

Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, em obediência ao 

disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, 

um dos membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. 

Intime-se, pessoalmente, o curador para que apresente defesa no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815398 Nr: 21846-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO DE CARVALHO CORTÊS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte-me conclusos para analise do pedido de fl. 111.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818800 Nr: 25116-48.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6835/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl.117, expeça-se certidão de crédito em favor do 

exequente. Concedo o prazo de trinta dias para ele efetivar a 

comprovação nestes autos da habilitação no processo da Massa Falida da 

executada.

Quanto ao pedido de intimação para que a executada para informe se 

houve a habilitação ou não do crédito do exequente na recuperação 

judicial, resta prejudicada diante do pedido de expedição de certidão de 

crédito para habilitação no quadro de credores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 222217 Nr: 30256-44.2005.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PASINI SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a parte autora, devidamente intimada, não se 

manifestou, intime-se ela pessoalmente (Carta AR-MP), bem como por seu 

advogado (via Dje), para dar prosseguimento no feito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção da ação (art. 485, § 1º do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 288256 Nr: 9092-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, M. MARTINS JUNIOR 

COMBUSTIVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7.057/MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:22555-A

 Visto.

 Quanto aos honorários de sucumbência da lide secundária, intime-se o 

executado Banco do Brasil, 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.: 387804 Nr: 23510-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DURANS, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA GOTTFRIED DOS SANTOS, 

ADÃO ALVES DOS SANTOS, MARILENE GOTTFRIED DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o Excepto/Exequente para, em 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca da Exceção de Pré-Executividade oposta pela 

Excipiente/Executada.

 Após, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741149 Nr: 37931-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCYLENE RAMSAY ANTUNES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GONÇALVES JÚNIOR 

- OAB:183.311 SP, RAFAEL RODRIGO BRUNO - OAB:221737/SP

 Visto.

Por motivo de foro íntimo, declaro-me suspeita para atuar no feito, nos 

termos do art. 145, § 1º, do NCPC.

Encaminhe-se ao meu substituto legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 763546 Nr: 16134-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR CLÓVIS PASA, PATRICIA REGINA BARBOSA 

PASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL AMECOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 
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OAB:3.722/MT

 Código 763546

Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Hospital Amecor 

Ltda em desfavor de Edgar Clovis Pasa e Patrícia Regina Barbosa Pasa.

As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a suspensão do processo, conforme se vê às 

fls. 397/402.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO a presente ação, com fulcro no artigo 487, III, “b” c/c 924, III, do 

Código de Processo Civil,

 Ressalte-se que não há que se falar em suspensão do feito até que seja 

cumprido o acordo, pois, em caso de descumprimento, tem o credor o 

remédio jurídico adequado à satisfação do seu crédito (execução).

Custas processuais e honorários advocatícios na forma convencionada 

entre as partes.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807794 Nr: 14248-11.2013.811.0041

 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: JOAO CARLOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

SCHEILLA C.L. MORAES - OAB:10222

 Chamo o feito a ordem.

Diante da certidão de fl. 260, substituo o perito nomeado à fl. 256 pelo Dr. 

Fernando Pompeu de Barros, cardiologista podendo ser encontrado no 

telefone (65) 3626-3066 e no Santa Rosa Cor, Rua Adel Maluf, nº 119, 

Bairro Santa Rosa, Cuiabá – MT, o qual cumprira o encargo 

independentemente de termo de compromisso, conforme decisão de fl. 

238.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910079 Nr: 36876-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI JOSÉ VEDOIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL – CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 Visto.

Por motivo de foro íntimo, declaro-me suspeita para atuar no feito, nos 

termos do art. 145, § 1º, do NCPC.

Encaminhe-se ao meu substituto legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948734 Nr: 59535-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATASHA KILSY ROCHA BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABÁ UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DA SILVA BOTOF - 

OAB:12574/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:MT/ 6.524-B

 Código 948734

Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Natasha Kilsy Rocha 

Belem em desfavor de Universidade de Cuiabá – UNIC.

As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do processo, conforme se vê às fls. 

208/210.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO a presente ação, com fulcro no artigo 487, III, “b” c/c 924, III, do 

Código de Processo Civil,

 Custas processuais e honorários advocatícios na forma convencionada 

entre as partes.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8055 Nr: 5967-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS FRANCISCA GRANATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SOARES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:10237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7.304-A

 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.: 133420 Nr: 18909-82.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICE RIBEIRO DA SILVA ABIB, MARCO 

ANTÔNIO ABIB, COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Defiro o pedido de fl. 186, intimem-se os executados, pessoalmente, para 

que indiquem bens passíveis de penhora e onde estes se encontram, 

atribuindo a eles seus respectivos valores, ou do contrário, que 

justifiquem a impossibilidade de fazê-los, sob pena de multa, na qual 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 

774, V e seu parágrafo único, ambos do NCPC, no prazo de dez dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, em cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 365721 Nr: 30763-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COUNTRY SHOPPING S/A., PANTANAL 

SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 
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COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILTON CRUVINEL FILHO - 

OAB:10046 GO

 Visto.

 Quanto ao novo cálculo apresentado pela contadoria (fls. 762/765), 

verifica-se que o expert respeitou os limites do título judicial, bem como a 

ordem do TJMT (fls. 758), assim, descabe a alegação da ré de fls. 

768/771.

 Desse modo, expeça-se um alvará em favor do exequente para 

levantamento de R$ 135.696,50 (R$ 121.773,79 atualizado, cálculo anexo), 

e outro alvará em favor do executado para levantamento de toda quantia 

remanescente.

 No mais, diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 513 c/c 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas, se houver, pelo executado.

Certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia para o processo 

apenso, e pagas as custas, arquive-se 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.: 460824 Nr: 30015-94.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 258/262) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 464676 Nr: 32514-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE ALCANTARA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO KLEBER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANI DE BARROS 

- OAB:7.901-MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT

 Conforme o artigo 139, V do NCPC, as partes podem ser convocadas, a 

qualquer tempo, para tentativa de autocomposição, e diante da 

manifestação do executado que requer audiência para tentativa de 

conciliação (fl. 373), designo audiência de conciliação para o dia 

_21__/_03__/2018, às _16__:_00__ horas, a ser na sala de audiência 

desta vara.

Intimem-se as partes, pessoalmente, e seus procuradores.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734952 Nr: 31289-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT, ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024, LIMA JUNIOR, DOMENE E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:, MAYNA DANTAS DE CARVALHO 

SANTOS - OAB:9.052/MT

 Proceda-se a abertura de novo volume e anote-se como postulado à fl. 

555.

Verifica-se que a parte Ré manifesta às fls. 550/555, informando que 

encontra-se em recuperação judicial e está no período de blindagem, por 

força da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial 

(n.º 1016422-34.2017.8.26.0100) que tramita na 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais, da Comarca de São Paulo, postulando pela 

suspensão do feito.

Assim, assiste razão a parte Ré ao pleitear pela suspensão da presente 

ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, visto que nos 

termos da Lei n. 11.101/2005, a ação de recuperação judicial suspende o 

curso de todas as ações em face do devedor, diante da cópia da decisão 

de fls. 583/585 prolatada em 13.09.2017, que manteve a suspensão das 

ações e execuções pelo prazo de 180 dias.

Desta forma, há a necessidade de suspensão do feito, até homologação 

do plano de recuperação judicial.

 Após, decorrido o prazo supracitado certifique-se e digam as partes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824189 Nr: 30257-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PERSIO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE MATOS GUIMARAES, LUIZA 

APARECIDA DE OLIVEIRA, EUDES GUIMARÃES SILVA, LUZIA DE MATOS 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, apresentando demonstrativo de débito atualizado nos 

termos da cópia da sentença dos embargos de fls. 133/135.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 882018 Nr: 18027-37.2014.811.0041

 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: ESPOLIO DE RUY FERREIRA DA SILVA, MARU 

RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL SEGUROS DE 

PREVIDÊNCIA S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER BERNARDES - 

OAB:15.604 OAB/MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884, ANTONIO ARY FRANCO CESAR - OAB:123514, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11.260

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Obrigação de Fazer com Danos Materiais e Danos Morais Com 

Antecipação de Tutela promovida por Espólio de Ruy Ferreira da Silva, 

representado por Maru Rodrigues Ferreira da Silva em desfavor de Cardif 

do Brasil Seguros e Previdências S/A, para condenar a requerida ao 

pagamento do saldo devedor do financiamento diretamente à 

financiadora.Condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 

3.956,67 (três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete 

centavos), à parte autora, com correção monetária pelo INPC e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo 

desembolso.Condeno a requerida ainda, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, 2º do 
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Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-seCuiabá, 9 de fevereiro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 919746 Nr: 43292-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWERSON CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BATISTA DE ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O autor se manifesta à fl. 57, informando a existência de erro material em 

seu nome, vez que nos autos consta Everson Campos de Oliveira, quando 

na realidade é Ewerson Campos de Oliveira.

Assim diante da existência de erro material no nome do autor, proceda-se 

a retificação do nome do autor, procedendo as alterações necessárias no 

Cartório Distribuidor, na capa dos autos e no sistema Apolo, para fazer 

constar Ewerson Campos de Oliveira.

No mais, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, nada sendo 

requerido arquive-se os autos com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 931976 Nr: 50384-70.2014.811.0041

 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: ISMAEL JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:OAB/MS 

9.982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS RHEIN DA SILVA 

CORDEIRO - OAB:64.389, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6.651-A, GAYA LEHN 

SCHNEIDER - OAB:OAB / MS 10766, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Visto. [...]. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob 

pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC.Após, 

intime-se o Perito Judicial para apresentar, no prazo de 05 dias, proposta 

de honorários, currículo com comprovação de especialização, e contatos 

profissionais, em especial endereço eletrônico para onde serão dirigidas 

as intimações, conforme determina o artigo 465, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil. Com a proposta nos autos, intimem-se as partes, para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §3º, NCPC).Informe 

ao perito judicial que os honorários serão recebidos ao final pelo vencido, 

e considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, caso ele seja 

parte vencida, os honorários perícias serão pagos pelo Estado.No mais, 

indefiro a expedição de ofício a Fundação Habitacional do Exercito – FHE 

(fl. 293 e 297), vez que é ônus que incube as requeridas na qualidade de 

seguradora que possui os documentos solicitados.Indefiro, ainda, a 

expedição de ofício ao Exercito Brasileiro, por falta de amparo legal, 

ademais já foi determinando nos autos a realização de prova 

pericial.Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado 

os laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e 

após volte-me o processo concluso para sentença. Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1119448 Nr: 18527-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Código 1119448

Visto.

Trata-se de Ação Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro 

Obrigatória – DPVAT, promovida por Manoel Oliveira Alves em desfavor de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, onde houve pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora (fl.136).

Assim, diante da concordância da parte ré com o pedido (fl. 138), 

HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.

 Sem custas processuais e sem honorários advocatícios considerando 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1154649 Nr: 33766-79.2016.811.0041

 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: LUCELI ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 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$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento 

danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida.Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836115 Nr: 41168-22.2013.811.0041

 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: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BATISTA DUARTE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARIADNE MARTINS 

FONTES, para devolução dos autos nº 41168-22.2013.811.0041, Protocolo 

836115, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358375 Nr: 28692-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSI MORENO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON RODRIGUES DOMINGUES JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO - 

OAB:8.840-B, CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - OAB:20558, 

Itallo Gustavo de Almeida Leite - OAB:7413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLA DENES 

CECONELLO, para devolução dos autos nº 28692-25.2008.811.0041, 

Protocolo 358375, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383202 Nr: 18741-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO WESLEY 

VERZIGNAZZI, para devolução dos autos nº 18741-70.2009.811.0041, 

Protocolo 383202, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086842 Nr: 4642-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIMAR DIAS LOURENÇO

 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: RODRIGO POUSO DE MIRANDA 

- OAB:12.333

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAYANE LEDNA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

4642-51.2016.811.0041, Protocolo 1086842, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733913 Nr: 30177-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE AUXILIADORA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIS ILENA SACAL RODRIGUES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS PAULO 

ALENCAR DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

30177-55.2011.811.0041, Protocolo 733913, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003136-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de 

Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por VIVIANE FARIA DE SOUZA, em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, afirmando que teve seu nome 

lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a 

inadimplência de débito existente junto a Requerida, referente a 

mensalidade com vencimento em 20/03/2017, entretanto, assevera que 

solicitou o cancelamento da matrícula antes da constituição do débito, ou 

seja, em 12/09/2016, o qual foi deferido pela ré. Diz que em decorrência da 

negativação de seu nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho 

patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado no mercado. Requer 

o deferimento da tutela de urgência para determinar a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. O pedido de antecipação da 

tutela de urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos 

no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código 

de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática 

narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada nos 

autos, principalmente por meio do documento de ID 11735871, que mostra 

a negativação do nome da Autora nos bancos de dados do SPC/SERASA, 

referente a dívida vencida em 20/03/2017, contudo, o documento de ID 

11735870 comprova que a autora requereu o cancelamento da matrícula, 

sendo o pedido deferido pela ré em 12/09/2016, ou seja, antes da 

constituição do suposto débito. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a 

inclusão do nome da Autora nos bancos de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, gerando diversos 

prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para maior clareza, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que 

o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da 

medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a medida pleiteada, determinando a exclusão do nome da 

Requerente do banco de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no 

valor de R$ 480,00. Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o 

nome da Autora dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, 

relativo à referida inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste 

caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 

6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
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prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 23/04/2018, às 

10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003219-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por ADRIANA CONCEICAO DA SILVA, em 

desfavor de TIM CELULAR S.A. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., 

afirmando que é detentora da linha telefônica n. 65 9994-9289, mas consta 

anunciado no site da ré Google que tal número é de contato da ré Tim, 

razão pela qual recebe várias ligações ao dia, atrapalhando principalmente 

sua atividade profissional. Requer o deferimento da tutela de urgência 

para determinar a exclusão do anúncio no site da ré Google do número 65 

9994-9289 como contato da ré Tim. O pedido de antecipação da tutela de 

urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do 

direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, 

entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido, restou demonstrada, principalmente por 

meio do documento de ID 11741023, que mostra o anúncio do número 65 

9994-9289 como contato de uma das lojas da ré Tim nesta Capital, 

ademais, em teste na ligação, constatei que quem realmente atendeu a 

chamada foi a autora Adriana. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim 

leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das 

vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se 

entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se 

ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que 

estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] 

Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que por se tratar de 

empresa de grande porte, é presumível a intensa procura diária por seus 

clientes, etc., o que compromete a normalidade do cotidiano da autora. 

Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que as requeridas promovam a exclusão do 

anúncio na página do Google do número 65 9994-9289 como contato da ré 

Tim, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 300,00, por 

dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

2.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação às requeridas, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 23/04/2018, às 

11h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 
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BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002645-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002645-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cautelar de Urgência de Obrigação de Fazer ajuizada 

por Patrícia Aparecida Moraes em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia Elétrica S/A. Considerando a ausência de 

fundamentos e documentos suficientes nos autos, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, informando os fatos, 

realizando os pedidos necessários para o feito e comprovando que o 

fornecimento dos serviços foram suspensos de maneira indevida, bem 

como acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, bem como a 

Declaração de Imposto de Renda do último ano, para comprovar o estado 

de necessidade, sob pena de extinção em razão da inépcia. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030938-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUAREZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL CANDIDO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030938-59.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar o polo 

ativo, tendo em vista que o documento de ID nº 10800735 consta em nome 

de pessoa jurídica, requerendo o que entender de direito. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018281-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU CESAR CENCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR PIZZATO QUADROS (RÉU)

JUAREZ PIZZATO QUADROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018281-85.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Eliseu Cesar Cenci em 

desfavor de Juarez Pizzato Quadros e Cesar Pizzato Quadros. Designo 

audiência de conciliação para o dia 23/04/2018, às 12:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1010149-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CURY RODER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA & AMARAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010149-39.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação a reconvenção apresentada no ID nº 11158015 e 

documentos. Determino a expedição do mandado de constatação para a 

verificação do abandono do imóvel objeto de locação dos presentes 

autos, bem como dos pertences deixados no mesmo. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1010135-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE JARDIM D'AMERICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON LOPES DE SOUZA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010135-55.2017.811.0041 Vistos, etc. A 

parte autora veio aos autos, conforme documento de nº 11370055, 

pleitear a reconsideração da decisão que postergou a tutela de urgência, 

pugnando pela sua concessão. É importante ressaltar que tenho o 

entendimento no sentido de não reconhecer o pedido como instituto 

processual apto a modificar decisões judiciais. Contra estas, o 

inconformado deve se utilizar dos recursos previstos e taxados na 

legislação, sob pena de não o fazendo se conformar com a tutela 

jurisdicional. Isto posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e determino 

o integral cumprimento da decisão de nº 6698528. Designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2018, às 08:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida, no endereço indicado na petição inicial, com os benefícios do 
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art. 212, §2º do CPC. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1171687 Nr: 40859-93.2016.811.0041

 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: CAIO CESAR CESTARI PENASSO EPP, GCLP COMERCIO 

DE ROUPAS EIRELI, GL COMERCIO E CONFECÇÃO DE LINGERIE EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HERING, LINX SISTEMAS E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR CESTARI PENASSO 

- OAB:18427/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. André Peruzzolo - 

OAB/SP 143.567 - OAB:, Dr. Ricardo Pereira Portugal Gouvêa - 

OAB/SP 16.235 - OAB:, MARCELO DE AGUIAR COIMBRA - 

OAB:138.473, MARCELO MENIN - OAB:153.342/SP

 Vistos, etc.Caio César Cestari Penasso EPP e outros opuseram Embargos 

de Declaração em face do despacho saneador de fls. 310/311, 

requerendo o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor que foi afastada pela decisão embargada. As partes se 

manifestaram acerca da necessidade da produção de outras provas às 

fls. 315/316, 318/319 e 322/325, acompanhadas dos documentos de fls. 

326/396.Vieram os autos conclusos.É o relatório.Fundamento.DECIDO.Os 

embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, 

obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC.No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração. (...)REJEITO os embargos de fls. 

312/314, e mantenho integralmente a decisão de fls. 310/311.O artigo 437 

do Código de Processo Civil, e seu parágrafo primeiro dispõe:Art. 437. 

(...)§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos 

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 

436.Assim sendo, a fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se a 

parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca 

dos documentos acostados pela parte requerente às fls. 326/396, 

pleiteando o que de direito.Cumpridas as determinações acima, 

certifique-se e voltem-me conclusos. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002964 Nr: 24688-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MARTINE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA SCALABRINI 

CAMELLO LOPES - OAB:11.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 Vistos, etc.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Miguel 

Martine Filho requerendo a revisão do despacho saneador a fim de que 

seja procedida a distribuição dinâmica do ônus da prova, manifestando-se 

quanto a inversão do ônus da prova.Vieram os autos conclusos.É o 

relatório.Fundamento.DECIDO.Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando 

for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC.CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os 

Embargos tão somente quanto a necessidade de manifestação quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova requerido pelo autor na sua inicial 

que não foi apreciado.Com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova e determino 

que a requerida apresente os documentos comprobatórios necessários e 

úteis em relação ao fato narrado na inicial.Nos demais termos, não 

prosperam os argumentos trazidos pelos embargantes, na medida em que 

a decisão lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente 

inconformidade, já que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou 

de direito – estão expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua 

conclusão implica em erro de julgamento.(...)ACOLHO PARCIALMENTE os 

embargos tão somente no que tange ao omissão no deferimento da 

inversão do ônus da prova e nos demais termos mantenho o despacho de 

fls.677/678.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 30672 Nr: 163-84.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA FELIPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR FREDERICO, EGIDIO 

FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15021/MT

 (...)Quanto a discrepância na avaliação do imóvel penhorado, NOMEIO a 

empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada na Rua 24 de Outubro, nº 959, 

bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, telefone (65) 3054-1122, para 

realizar a perícia técnica necessária a proceder a avaliação do bem 

penhorado “Fazenda Bandeira”, o qual deverá cumprir o encargo 

independente de termo de compromisso Em15 dias indiquem as partes 

assistentes técnicos, apresentem quesitos e arguir impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso , salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua 

proposta de honorários no prazo de 05 dias. Apresentada a proposta, 

intime-se a parte executada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se a 

respeito do valor e, aceita a proposta, realizar o depósito dos valores 

correspondentes aos honorários periciais, bem como autorizo desde já o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários.Designada a data e o local, intimem-se as partes.O laudo de 

avaliação deverá ser apresentado no prazo de 15 dias.Apresentado o 

laudo de avaliação, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15dias.Após a conclusão da avaliação e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.Remetam-se os autos ao contador judicial para elaboração de 

calculo para atualização da divida, levando em consideração os valores 

iniciais, honorários e multas fixadas.Com o retorno dos autos, intimem-se 

as partes para manifestação no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967118 Nr: 7862-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a juntada do laudo pericial às fls. 101/106 e tendo em vista o 

comprovante de depósito às fls. 99/100, expeça-se o competente alvará 

da quantia depositada em favor do Perito.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000256 Nr: 23582-98.2015.811.0041

 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: JOSE MANOEL PARABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Manoel Parabá em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Compulsado detidamente os presentes autos contatei a ausência de 

assinatura na peça de fls. 122/127, assim, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05(cinco) dias, sanar o vício da ausência de assinatura.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1136749 Nr: 25969-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJAIR MARIA, DANIELE DE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO HENRIQUE SILVA 

POZZOBON - OAB:20.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E 

MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:154

 Vistos, etc.

Ante a afetação dos temas 970 e 971, pelo STJ, referente aos REsp 

1635428/SC, REsp 1498484/DF, REsp 1614721/DF, REsp 1631485/DF, que 

determinou a suspensão dos processos que discutem sobre a 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

de compra e venda, e nos casos de discussão acerca da possibilidade ou 

não de inversão, em desfavor da construtora, da clausula penal estipulada 

exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção, 

objeto de contrato ou promessa de compra e venda, DETERMINO a 

suspensão dos autos com as comunicações de estilo.

Com a notícia do julgamento dos temas pelo STJ, intimem-se as partes para 

requererem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias e após, 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962328 Nr: 5839-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AMBROZIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 115/116 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 113, devendo o valor de R$ 11.178,37 (onze mil cento e setenta e 

oito reais e trinta e sete centavos) ser levantado por Dinarte Silveira 

Negrão Júnior (CPF nº 685.347.449-04, Banco Bradesco, Agência 5424-0, 

Conta Corrente nº 0015423-7).

 Com o levantamento dos valores, certifique-se quanto ao trânsito em 

julgado da sentença de fls. 93/96 e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964197 Nr: 6625-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI ALBINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Em cumprimento à sentença de fls. 150/153, intimo a parte requerida para 

manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como apresentar 

a planilha de cálculo

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977170 Nr: 12695-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR CAMPOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Higor Campos 

Fernandes em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico.

Defiro o pedido de fls. 308 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 307, devendo o valor de R$ 51.678,81 (cinquenta e um mil 

seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) ser levantado 

por Wilson Roberto Lauer (CPF nº 570.915.361-34, Banco do Brasil, 

Agência 3325-1, Conta Corrente nº 20613-X).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981125 Nr: 14664-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMBROS ANDRÉ SBIZERO, VANIA CAROLINA STOCK 

SBIZERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO CARLOS DE 

LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Vistos, etc.

Consoante o teor petição de fls. 473/479, onde há relatos de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 169 de 648



processamento da Recuperação Judicial da empresa requerida (proc. nº 

1016422-34.2017.8.26.0100) em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, determino a 

suspensão do presente feito até o fim do prazo de blindagem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias após o decurso 

do prazo de blindagem, informar aos autos o interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981621 Nr: 14826-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 133 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 121/122, devendo o valor de R$ 11.448,15 (onze mil quatrocentos e 

quarenta e oito reais e quinze centavos) ser levantado por Milton Jones 

Amorim Vieira (CPF nº 021.624.601-65, Banco Bradesco, Agência 3017, 

Conta Corrente nº 3051-1).

 Com o levantamento dos valores, considerando o trânsito em julgado (fls. 

116), arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985459 Nr: 16516-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO RODRIGUES DOS SANTOS

 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

 Em cumprimento à sentença de fls. 117/120, 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993556 Nr: 20203-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON OTAVIANO DAS ILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 113 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 80, devendo o valor de R$ 4.726,50 (quatro mil setecentos e vinte e 

seis reais e cinquenta centavos) ser levantado por Claudison Rodrigues 

(CPF nº 778.337.321-68, Banco Itaú, Agência 1689, Conta Corrente nº 

03691-9).

 Com o levantamento dos valores, considerando o trânsito em julgado (fls. 

106), arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007049 Nr: 26364-78.2015.811.0041

 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: VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos, etc.

Ante a afetação dos temas 970 e 971, pelo STJ, referente aos REsp 

1635428/SC, REsp 1498484/DF, REsp 1614721/DF, REsp 1631485/DF, que 

determinou a suspensão dos processos que discutem sobre a 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

de compra e venda, e nos casos de discussão acerca da possibilidade ou 

não de inversão, em desfavor da construtora, da clausula penal estipulada 

exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção, 

objeto de contrato ou promessa de compra e venda, DETERMINO a 

suspensão dos autos com as comunicações de estilo.

Com a notícia do julgamento dos temas pelo STJ, intimem-se as partes para 

requererem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias e após, 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958132 Nr: 4029-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA REGINA SANTANA CAILOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Assiste razão os embargantes quanto à existência de erro material no 

decisum, razão pela qual CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS JULGO 

PROCEDENTE.Assim sendo, onde se lê: “(...)Sustenta a parte autora que 

foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 17/09/2014, conforme 

certidão de ocorrência acostados às fls. 14 que lhe causou a invalidez..

(...)No caso, considerando que o acidente ocorreu em 17/09/2014, devem 

ser aplicadas as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da 

Medida Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 

e da Lei 11.945/09.(...)a) ao pagamento do valor de R$ 675,00 (seiscentos 

e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente média no “dedo do pé direito”, corrigido 

monetariamente data do sinistro (17/09/2014) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação;”Leia-se:“(...)Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 14/09/2014, conforme certidão de 

ocorrência acostados às fls. 14 que lhe causou a invalidez.(...)No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/09/2014, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09.(...)a) ao pagamento do valor de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente média no “dedo do pé direito”, corrigido 

monetariamente data do sinistro (14/09/2014) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;”Nos 
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demais termos, mantenho a sentença de fls. 136/139.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961698 Nr: 5530-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIVALDO DIAS DE MOURA

 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:3.127-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 148/149 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 146, devendo o valor de R$ 550,47 (quinhentos e cinquenta reais e 

quarenta e sete centavos) ser levantado por Herlen Cristine Pereira Koch 

(CPF nº 695.606.251-87, Banco do Brasil, Agência 3499-1, Conta Corrente 

nº 21.570-8).

 Com o levantamento dos valores, considerando o trânsito em julgado (fls. 

140), arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962989 Nr: 6084-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAP, ANDREIA CRISTINA BRITO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15.555 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB/SP 128.341 - OAB:

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a decisão de fls. 85/91 e, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa.P. R. I. C .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975174 Nr: 11683-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY, LUIZ CARLOS SALESSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, IVANIR 

MARIA GNOATO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, JOSE RAVANELLO - OAB:3.291/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Renato Gomes Nery e 

Luiz Carlos Salesse em desfavor de Antonio Gonçalves Viana e Ivanir 

Maria Gnoato Viana.

As partes formularam acordo conforme fls. 916/920 requerendo a 

homologação do mesmo e também a extinção do processo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre o acordo de fls. 916/920, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios visto que o acordo homologado também já dispôs 

sobre o tema.

Expeça-se Alvará para o levantamento da penhora via BACEN-JUD 

realizada às fls. 856, nos termos do pedido de fls. 916/917.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979465 Nr: 13829-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO LEITE CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICLEA APARECIDA DE SOUZA 

CAVALCANTE - OAB:9758-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.Orlando Leite Cavalcante opôs Embargos de Declaração em 

face da sentença de fls. 220/224, requerendo a revisão da sentença com 

a condenação da requerida por danos morais.Manifestação da parte 

embargada às fls. 234/236.Vieram os autos conclusos.É o 

relatório.Fundamento.DECIDO.Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando 

for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC.No caso dos autos, não prosperam os 

argumentos trazidos pelos embargantes, na medida em que a decisão 

lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já 

que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento.Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de 

Declaração(...)Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são 

substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a 

matéria de eventual irresignação dos embargantes deverão ser levada 

para nova apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos 

expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, ante a inexistência de 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos 

de fls. 225/226, e mantenho integralmente a sentença de fls. 220/224.P. R. 

I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987693 Nr: 17526-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL LYON MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO FILHO - 

OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 80 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 76, devendo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser levantado 

por José Inácio Filho (CPF nº 872.410.131-15, Banco Itaú, Agência 1130, 

Conta Corrente nº 06878-4).

 Com o levantamento dos valores, considerando o trânsito em julgado (fls. 

78), arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991259 Nr: 19120-98.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA HADDAD MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRBUIÇÃO DE VEICULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fábio Rivelli - OAB/MT 

19.023-A - OAB:, Dr.ª Selma Fernandes da Cunha - OAB/MT 15.600 - 

OAB:

 Diante da apresentação do laudo pericial de fls. 378/447, impulsiono o 

feito para proceder a intimação do Requerente/Requerido, para, querendo, 

manifestar-se nos autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Era o que 

me competia.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999718 Nr: 23335-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELITA MARIA 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls.211/214.

Havendo pretensão modificativa, intime-se a parte embargada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do recurso interposto em 

obediência ao art. 1.023, § 2.º do NCPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000628 Nr: 23717-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON SOARES 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

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls.145/148.

Havendo pretensão modificativa, intime-se a parte embargada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do recurso interposto em 

obediência ao art. 1.023, § 2.º do NCPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002393 Nr: 24442-2.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCBD, ALEXANDRE EDUARDO DIAS, CRISTIANA 

BEZERRA DE JESUS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITED AIRLINES INC., TAM LINHAS AÉREAS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: amado de oliveira - 

OAB:14.522, FABIO RIVELLI - OAB:18.605-A, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8.616/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 284 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 206, devendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser levantado 

por Luiz Claudio de Oliveira Nascimento (CPF nº 474.895.881-20, Banco 

Bradesco, Agência 5426, Conta Corrente nº 2040-0).

 Com o levantamento dos valores, aguarde-se a realização da audiência 

de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1057028 Nr: 49577-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON WILLIAN FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

FREIRE - OAB:11660-MT, Dr.ª Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB/MT 16.691-A - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.Bradesco Vida e Previdência S/A opôs Embargos de 

Declaração em face da decisão de fls. 407/408, requerendo a nomeação 

de médico ortopedista para a realização da pericia designada.Vieram os 

autos conclusos.É o relatório.Fundamento.DECIDO.Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade 

ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC.No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração. (...)Ademais, é importante 

ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação 

ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil.No caso, o perito nomeado é de confiança deste juízo, tendo realizado 

diversas pericias na área de ortopedia.Isto posto, ante a inexistência de 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos 

de fls. 407/408, e mantenho integralmente a decisão 401/406.Defiro o 

pedido de fls. 409/412, a fim de que se expeça oficio ao Exercito 

Brasileiro, conforme indicado às fls. 412, para informar a atual condição 

da parte requerente dentro do quadro de militares, apresentando, se 

existir, parecer médico e administrativo, bem como todas as atas de 

inspeção. Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073796 Nr: 57012-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DOS SANTOS LOURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, BELGA CONSULTORES 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660, 

MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada aos autos pela requerida Nobre Seguradora Do 

Brasil S.A.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081446 Nr: 2282-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Pedro Vinícius dos Reis - 

OAB/MT 17.842 - OAB:

 Isto posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a 

ser sanada NÃO CONHEÇO dos embargos de fls. 120/123, e mantenho 

integralmente a decisão de fls. 117/119.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1091980 Nr: 7061-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZAEL DO NASCIMENTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GICELE SILVA NASCIMENTO - 

OAB:11740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Telefonica Brasil S/A opôs Embargos de Declaração com Efeitos 

Infringentes às fls. 161, alegando a ausência de fundamentação da 

existência do dano moral .

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

Ocorre que o embargante irresigna-se com a decisão nos termos que 

entende como correta. Não há que se falar em omissão, erro material ou 

contradição quanto o que o embargante busca é tão protelar o 

cumprimento do feito.

Opor embargos de declaração na forma como a Embargante tem feito em 

todos os feitos em que atua, alegando ausência de fundamentação 

quando fundamentado está, é mais do que incabível, mostra-se na 

verdade protelatório.

Assim a decisão lançada nos autos não está eivada de vício que ampare a 

inconformidade, já que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou 

de direito – estão expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua 

conclusão implica em erro de julgamento.

Outrossim, a interposição de embargos na forma como feita pelo requerido 

tem caráter procrastinatório e é inadmissível (JTACivSP111/338), visto que 

trata-se de questão tão simples e desnecessários maiores 

esclarecimentos.

Logo, a fim de evitar abusos dessa ordem e para atender aos reclamos da 

sociedade, o legislador prevê a aplicação de multa quando verificado o 

manejo dos declaratórios para protelar a efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, retardando o cumprimento das decisões judiciais.

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a decisão de fls. 158/160 e, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113778 Nr: 16240-02.2016.811.0041

 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: RAFAEL DOUGLAS FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, etc.

Ante a manifestação de concordância da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial acostado às 

fls. 53, requerendo o que entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128406 Nr: 22349-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEEAN ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de Declaração em 

face da sentença de fls. 101/104 alegando erro material na decisão que 

apontou a data do sinistro de forma equivocada, quando da fixação da 

data de incidência da correção monetária.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

Assiste razão os embargantes quanto à existência de erro material no 

decisum, razão pela qual CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS JULGO 

PROCEDENTE.

Assim sendo, onde se lê:

 “(...)a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do punho 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (06/12/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação (...)” .

.

Leia-se:

“(...)a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e 
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oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do punho 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (16/12/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação (...)”

Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 101/104.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088633 Nr: 5534-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONNY DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Considerando a juntada do laudo pericial às fls. 117/122 e tendo em vista o 

comprovante de depósito às fls. 185/188, expeça-se o competente alvará 

da quantia depositada em favor do Perito.

Outrossim, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestaram-se a respeito do laudo juntado às fls. 117/122 requerendo o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524601 Nr: 3477-24.1983.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO GADANT, VALDETE CORDOVA GADANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RUBENS MENDES MADEIROS, para devolução 

dos autos nº 3477-24.1983.811.0041, Protocolo 524601, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523941 Nr: 4516-22.1984.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIR MONTEIRO DA SILVA, LIANA RIBEIRO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBERLINO NETO - OAB:10209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE 

PACHER, para devolução dos autos nº 4516-22.1984.811.0041, Protocolo 

523941, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964608 Nr: 6776-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA SILVA PRADO

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

6776-85.2015.811.0041, Protocolo 964608, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984127 Nr: 15976-19.2015.811.0041

 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): F. F. MODA E ACESSORIOS LTDA - ME, 

ESPOLIO DE ELZIO SALDANHA, FLÁVIA APARECIDA COSTA MARQUES 

SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de 10 dias. Desta forma, intimo a parte 

requerente para se manifestar o que entender de direito.

Fernando de O. Santos - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002184 Nr: 24339-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968656 Nr: 8573-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEMOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, em cumprimento 

à sentença retro, intimo a parte vencedora para manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo, no prazo 

de cinco dias.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983534 Nr: 15627-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ASSUNÇÃO SIQUEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILFONT VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido nos 

autos, motivo pelo qual impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte autora para, no prazo de cinco dias, dar prosseguimento ao feito, 

pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021934-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPETRO TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1021934-95.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por TRANSPETRO TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEL 

LTDA em desfavor de SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS LTDA. 

Sustentam que as Partes firmaram contrato de promessa de compra e 

venda de unidade autônoma comercial , em março de 2013, cujo objeto era 

a aquisição de uma sala (unidade autônoma de nº 2105 e garagem nº 26) 

no Edifício Comercial SB TOWER, empreendimento a ser construído à Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, com alça de acesso à Av. Miguel Sutil e 

Rua Marcos Pereira da Luz, nesta Capital. A Requerida se comprometia a 

entregar o imóvel até a data de 30/07/2015. Porém, somente no final do 

mês de agosto de 2016, a requerida fez a convocação para instauração 

do condomínio, agendamento de vistorias para posterior entrega das 

chaves, assim como também o anúncio de que a área comum do 

condomínio seria entregue na data de 05/09/2016 e a área comercial em 

12/09/2016. Outrossim, o HABITE-SE da obra que somente foi expedido 

pelo Município de Cuiabá ao empreendimento em 23 de dezembro de 2016 

e no que tange ao estacionamento, comunicado enviado em fevereiro de 

2017 que o estacionamento do empreendimento não se encontrava 

operacional na ocasião e que já teria sido repassado a uma empresa 

especializada a fim de se terceirizar o serviço. Diante disso, requer 

concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), a concessão de tutela 

de urgência (art. 300 do CPC), declarando-se dissolvido por RESOLUÇÃO 

o contrato firmado entre as partes, sem aferição de culpa neste momento 

processual, com a devolução dos valores pagos pelos requerentes à 

requerida, devidamente corrigidos até a presenta data, perfazendo o valor 

de R$224.914,35 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e quatorze 

reais e trinta e cinco centavos, correspondente a 75% dos valores 

despendidos pela Parte Autora no contrato, atualizado até esta data, que 

seria o devido em caso de culpa concorrente, bem como a suspensão da 

exigibilidade das cobranças por parte da Requerida; confirmando-a no 

mérito. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória 

de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver 

a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

Ausentes quaisquer um desses requisitos, há que ser indeferida a 

medida. No caso em tela, em que pese os documentos acostados aos 

autos, verifica-se, em sede de cognição sumária, o perigo de 

irreversibilidade da tutela pretendida, uma vez que a declaração da 

resolução do contrato e a devolução dos valores atingem o mérito da 

demanda. Dessa forma, em que pese os documentos acostados aos 

autos, estes não se mostram suficientes, sendo necessária a dilação 

probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações, razão 

pela qual POSTERGO a apreciação da antecipação dos efeitos da tutela 

para após a apresentação da contestação. Designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2018, às 08:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021152-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS THIAGO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1021152-88.2017.8.11.0041 AUTOR: CARLOS THIAGO 

FERREIRA RÉU: AYMORE 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 ao requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Tratam os autos de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE 

CLÁUSULAS ILEGAIS C/C CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

PARCELAS ATRASADAS C/C LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE, 

EXCLUSÃO DO NOME DO SERASA, CADIM E SPC, ajuizada por CARLOS 

THIAGO FERREIRA em face de BANCO AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, objetivando em tutela de urgência: 
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- a autorização para a consignação mensal da parcela do valor que 

entende devido; - a manutenção do veículo em sua posse, - que o Banco 

se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, 

caso já tenha inserido, seja compelido a proceder a retirada. Mister se faz 

considerar que, em que pese o requerimento de revisão das cláusulas 

firmadas no contrato objeto de revisão, não há justificativas plausíveis ao 

acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação 

revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, caso 

se encontre caracterizada a sua mora em decorrência do inadimplemento 

do acordado, pelo simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, 

não cabe ao juízo impedir o direito do Banco em anotar seu nome em 

cadastros restritivos de crédito. Isso porque, consoante julgamento em 

incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, 

Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida 

cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: “a) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar 

demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a 

parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz”. Feitas essas considerações, tenho não aclarada a 

probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados em 

tutela de urgência. No mais, conforme o disposto nas razões fáticas da 

inicial, pretende a parte autora, por meio desta ação, a revisão de 

cláusulas contratuais e, dentre seus requerimentos, discute a legalidade 

de taxas e tarifas administrativas. Quanto ao ponto, destaco que no 

Recurso Especial n. 1.578.526-SP, sob a relatoria do insigne Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o recurso submetido como 

paradigma à análise de Repercussão Geral, na forma do art. 1.040 do 

CPC, para a consolidação do entendimento da Corte quanto a “validade da 

cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados 

por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”. Ainda, 

determinou “a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 1.037, inciso 

II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de autocomposição, tutela 

provisória, resolução parcial do mérito e coisa julgada, de acordo com as 

circunstâncias de cada caso concreto, a critério do juízo.” Deste modo, 

por verificar que este feito visa revisar a matéria em discussão no aludido 

Recurso Especial, em estrito cumprimento à ordem superior, determino a 

SUSPENSÃO deste processo, até o julgamento do REsp n. 1.578.526-SP. 

Intimem-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.: 455363 Nr: 26568-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZAMBUJA E GALVAN LTDA ME, VANESSA 

ALVES DA SILVA, HELIO ADIR TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Tratam-se os autos de execução formulada por Banco 

Bradesco S/A em face de Azambuja e Galvan Ltda - Me e outros.Os 

executados foram citados via edital (fls. 93/95).O nobre curador especial 

refutou as arguições do exequente por negativa geral (fls. 100).O Banco 

requereu novo bloqueio on-line via BacenJud, conforme se vê às fls. 

102/103.Pois bem.Não obstante o teor da petição de fls. 100 vislumbro que 

não foi apontada nenhuma irregularidade na formação do presente feito, 

devendo este, portanto, ter regular prosseguimento.Ademais, em 

consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência de 

saldo quando da realização da ordem de fls. 86 e, ao ver deste Juízo 

Especializado, a realização de nova pesquisa é medida inócua, razão pela 

qual INDEFIRO o referido pleito.Sobre o assunto, vejamos:TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM 

ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇAO. 

IMPOSSIBILIDADE. ,) Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXIX).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 

extinção.Em caso de inércia, intime-se o exequente via correio com aviso 

de recebimento para cumprir em 05 dias, com a mesma 

admoestação.Empós, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1112774 Nr: 15853-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AUGUSTO FERNANDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 45 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 758996 Nr: 11269-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA CAM. LTDA EPP, CARLOS 

AMÉRICO MELLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Os executados deram-se por citados no instrumento de acordo 

acostado às fls. 31/33.No entanto, em decorrência do descumprimento do 

acordo, o exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos 

financeiros, através do BACENJUD às fls. 37/38(...)Com efeito, verifica-se 

que a busca de ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD restou 

infrutífera.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização 

de pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem 
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penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Ante o resultado da 

pesquisa de imóveis, com fulcro no princípio da razoabilidade e, em razão 

da quantidade de páginas para serem impressas por este Juízo, intimo o 

exequente para que traga aos autos as necessárias certidões dos 

cartórios mencionados no extrato em anexo, referente ao executado 

CARLOS AMERICO MELLIN, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 934997 Nr: 52028-48.2014.811.0041

 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): ÊNIO JOSÉ UES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT

 Vistos etc.

Proferida a sentença extintiva de fls.169/170, com condenação do 

requerido as custas e honorários advocatícios, está foi parcialmente 

reformada, com afastamento da condenação na verba em comento, 

V.Acórdão de fls.196/199.

Diante do fato acima, intimo as partes para manifestarem em 15 dias, bem 

como, o requerido no mesmo prazo, comprove ou proceda o recolhimento 

das custas processuais, não afastada pela Egrégia Corte.

Transcorrido e em nada requerendo, proceda o Sr. Gestor, conforme 

orientação da CGJ quanto as custas, empós, arquivem-se com as 

anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1151529 Nr: 32385-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCE MARINA FREIRES CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Proferida a sentença extintiva de fls.45/46, está foi mantida pelo 

V.Acórdão de fls.83/88.

Diante do fato acima, determino o arquivamento do feito com as anotações 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1154799 Nr: 33841-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ANDRE DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proferida a sentença de fls.43/43v, que julgou procedente a ação, está foi 

reformada em parte pelo V.Acórdão de fls.66/66v, somente para afastar a 

rescisão do contrato, por ausência de pedido.

Diante do fato acima, intimo o autor para manifestar em 15 dias.

Em nada requerendo, determino o arquivamento do feito com as anotações 

devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 431782 Nr: 11921-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso,prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito 

do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens do executado, vejamos os precedentes jurisprudenciais 

sobre o assunto,3) 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 se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou 

requerer o que entender de direito, tudo sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no 

que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, 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).Por derradeiro, faço constar que 

não obstante o exequente tenha consignado 16,66% de um imóvel para 

penhora às fls.10, tenho que no ANOREG este não consta, portanto, em 

assim pretendendo, deverá juntar no prazo acima, matrícula atualizada, 

fazendo o mesmo, quanto ao débito em discussão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 464326 Nr: 32307-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. SANTOS - ME, RICARDO BRAVO 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo. Decorrido o prazo sem manifestação, ante a inexistência 

de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito nos termos 

do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Outrossim, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 726968 Nr: 22807-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA R. DE LIMA ME (FORTALEZA 
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EMBALAGENS), EDILEUZA RODRIGUES DE LIMA, FABIANO PEREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo. Decorrido o prazo sem manifestação, ante a inexistência 

de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito nos termos 

do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Outrossim, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 743309 Nr: 40263-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES & RODRIGUES LTDA, LUIZ OLI 

MACHADO SANCHES, ILZAMAR MARQUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo. Decorrido o prazo sem manifestação, ante a inexistência 

de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito nos termos 

do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Outrossim, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 753945 Nr: 5902-08.2012.811.0041

 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): CARMEM LÚCIA FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta feita, defiro o pleito de fls. 71 e CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO(...)O exequente pugnou 

pela tentativa de localização de ativos financeiros, através do BACENJUD, 

às fls. 71(...)Com efeito, verifica-se que a busca de ativos financeiros 

junto ao sistema BACENJUD restou inexitosa.Ademais, apesar de não ser 

um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores 

passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização 

de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o 

propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da executada passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens da 

executada(...)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(...)expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 

dias, para que a parte executada pague o débito em 03 (três) dias, sob as 

penas da lei(...)Após, intime-se a parte exequente para, em 30 dias, retirar 

e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, tudo 

sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.Decorrido o 

prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 769562 Nr: 22536-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIM CARLOS MORAIS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 136 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 900463 Nr: 30173-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR JOSE DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)defiro o pleito de fls. 59/62 e CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do 

decreto nº. 911/69(...)O exequente pugnou pela tentativa de localização 

de ativos financeiros, através do BACENJUD, às fls. 62(...)Com efeito, 

verifica-se que a busca de ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD 

restou inexitosa.Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 
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consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens do 

executado passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do executado(...)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.(...)expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, 

para que a parte executada pague o débito em 03 (três) dias, sob as 

penas da lei, (...)Após o decurso do prazo, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1145659 Nr: 29934-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDRO MARCOS VOLTOLINI, ROSECLER 

ABATI VOLTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 30/31 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com 

o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 4.861,85 que 

será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições dos executados (art. 854, § 3º do 

CPC/2015).Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos 

executados passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)Com efeito, intimo o exequente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado.Após, expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação ao endereço: Rua Itumbiara, N° 865, Casa 39, 

Condomínio Caminho de São Gonçalo, Bairro: Coophema, CEP: 78085-085, 

nesta cidade.Na mesma oportunidade, nos termos do artigo 854, § 2º do 

CPC, proceda-se à intimação do executado Vandro Marcos Voltolini para 

que se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta bancária (R$ 

4.861,85)Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 358895 Nr: 29205-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAMARA SILVERIO - (AGROLARA), 

ISAMARA SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 105 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 360615 Nr: 30540-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMAR REPRESENTAÇOES COMERCIAL LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Defiro o pleito contido no item “2” da petição de fls. 88, ocasião em que 

se chegou ao mesmo endereço do AR que retornou pelo motivo 

“desconhecido” acostado às fls. 86.O credor pugnou pela realização de 

novo BacenJud às fls. 82.Em consonância com a mais abalizada 

jurisprudência, ante a insuficiência de saldo quando da realização da 

ordem de fls. 71/72, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de 

nova consulta ao sistema BacenJud é medida inócua(...)Ademais, apesar 

de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos 

devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da devedora passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio da ANOREG e RENAJUD 

(extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao 

INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens da 

devedora(...)Com efeito, intimo o credor 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 arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, 

não havendo manifestação do credor no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, e tratando-se de direito disponível, arquive-se a 

presente ação com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso 

de arquivamento, 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 CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA PARTE 

DEVEDORA.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 389269 Nr: 24716-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FERNANDES ALVES, WAGNER 

FERNANDES ALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo. Decorrido o prazo sem manifestação, ante a inexistência 

de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito nos termos 

do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Outrossim, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 407688 Nr: 38959-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MORILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)o exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos 

financeiros, através do BACENJUD às fls. 91(...)Com efeito, considerando 

que a busca de ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e 

bloqueou valores ínfimos (R$ 4,12), procedo ao desbloqueio do referido 

valor.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio 

da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, 

pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de 

renda e bens do executado(...)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 do 

feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no 

que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 763060 Nr: 15619-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELLIN E MONTORO MELLIN LTDA, CARLOS 

AMÉRICO MELLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Os executados deram-se por citados no instrumento de acordo 

acostado às fls. 29/31.No entanto, em decorrência do descumprimento do 

acordo, o exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos 

financeiros, através do BACENJUD às fls. 33/34.(...)Com efeito, verifica-se 

que a busca de ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD restou 

infrutífera.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização 

de pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Ante o resultado da 

pesquisa de imóveis, com fulcro no princípio da razoabilidade e, em razão 

da quantidade de páginas para serem impressas por este Juízo, intimo o 

exequente para que traga aos autos as necessárias certidões dos 

cartórios mencionados no extrato em anexo, referente ao executado 

CARLOS AMERICO MELLIN, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 787844 Nr: 41774-84.2012.811.0041

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MARCELINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 64, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Cobrança, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 804379 Nr: 10845-34.2013.811.0041

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE MARQUES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 61 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:
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Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 808244 Nr: 14715-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo. Decorrido o prazo sem manifestação, ante a inexistência 

de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito nos termos 

do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Outrossim, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809886 Nr: 16374-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECELISE B GOMES DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 112 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 900626 Nr: 30327-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME, 

SEBASTIANA APARECIDA DE PINHO SILVA, WELLINGTON GOMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENESSY GOUVEA DE MATTOS - 

OAB:OAB/RJ- 37.378, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - 

OAB:91.811/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANETE FATIMA DO 

AMARAL - OAB:OAB/MT 11.752, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 198 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 945803 Nr: 57897-89.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARETTA E SCAGGIANTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".
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Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 60, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Cobrança, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Ante a homologação do pedido de desistência, processo ao cancelamento 

da audiência designada para o dia 28 de fevereiro de 2018.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1007445 Nr: 26512-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

UNIFORMES LTDA-ME, ELZA MEDEIROS DA CRUZ, VERA LUZIA DE 

MENDONÇA SILVA, SEBASTIÃO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 113 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1034069 Nr: 38675-04.2015.811.0041

 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: BANCO PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 60 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1119023 Nr: 18317-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ESTRAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 62, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Indefiro o pleito concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido 

oriundos desta demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT 

para desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1137202 Nr: 26183-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICSON NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".
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Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 92, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Indefiro o pleito concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido 

oriundos desta demanda, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1168891 Nr: 39642-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL ALBINO DE ARRUDA, ROSMARY DA 

SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 72 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 99837 Nr: 2916-72.1998.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITIQUIRA AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A, DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.683/687v, foi interposta apelação de 

fls.689/703, sem contrarrazões da parte adversa.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 289425 Nr: 9948-16.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POTENCIAL COBRANÇAS LTDA, ROSA MARIA 

SANTOS BERNARDINO, JORGE DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,. Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização 

de pesquisa a fim de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis 

de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Procedo, 

ainda, à pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens do(s) executado(s), vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto:,) Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXIX).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 dia, bem como comprove a distribuição da CP 

de fls. 134, no mesmo prazo.Em caso de silêncio, ante a inexistência de 

bens passíveis de serem penhorados, DEFIRO o requerimento de fls. 140 

e, SUSPENDO o feito nos termos do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil.Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 300948 Nr: 13756-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ZEVE COIMBRA, REGINALDO 

FERREIRA DA SILVA, EDGAR CARLOS GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proferida a sentença extintiva de fls.108/109, está foi mantida pelo 

V.Acórdão de fls.130/133.

Diante do fato acima, não conheço do pedido de fls.136, por estar 

totalmente equivocado com a realidade dos autos e determino o 

arquivamento do feito com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 334737 Nr: 5290-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE CASTRO, VALÉRIA GRECCO 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS 

COOP. DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS, COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 183 de 648



 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.411/414v, foi interposta apelação de 

fls.416/426, contrarrazoada às fls.428/440.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 345692 Nr: 15653-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRATOS COMERCIAL EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LTDA, JOSE MARCIO SILVA RATTO

 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:

 (...) Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo. Decorrido o prazo sem manifestação, ante a inexistência 

de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito nos termos 

do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Outrossim, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 390608 Nr: 25921-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE ARRUDA A. FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:OAB/SP 292.207, MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI - 

OAB:14.793-A/ MT, WALDIR LUIZ BULGARELLI - OAB:OAB/SP 217.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, não obstante a juntada equivocada do extrato de fls. 81, 

verifica-se na pasta de documentos sigilosos XXV a juntada da pesquisa 

DRF concernente ao executado Manoel de Arruda Aquino Filho.

Ademais, conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação.

Saliento que às fls. 64 o executado foi citado, contudo, nunca se 

manifestou nos autos, o que demonstra seu inequívoco desinteresse na 

ação, não havendo, portanto, a necessidade de aplicação do contido no § 

4º do artigo 485 do CPC.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito de fls. 83, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Ante a manifesta desistência do prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 755265 Nr: 7282-66.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 87, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Cobrança, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 769248 Nr: 22199-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, HERCULES 

ZAMPIERI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 Vistos etc...Proceda-se a alteração do polo ativo desta ação, passando a 

constar ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.(...)Às fls. 07 o 

exequente/cedente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de 

bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados.(...)Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 958,28 que 

será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições dos executados (art. 854, § 3º do CPC/2015(...)De 

fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD 

para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXIX). Com efeito, nos termos do artigo 

854, § 2º do CPC intimo o executado Hercules Zampieri de Oliveira, via 

Diário de Justiça, para que se manifeste acerca do bloqueio realizado em 

sua conta (R$ 958,28), no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do 

mesmo artigo.Intimo a exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de extinção do feito e desbloqueio do valor penhorado via 

BacenJud.Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, 

intime-se a exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 781125 Nr: 34705-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELNIDICE TEREZINHA FIGUEIREDO FERNANDES, 

SÉRGIO DONIZETE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.188/196, foi interposta apelação de 

fls.199/208, sem contrarrazões da parte adversa - certidão de fls.212.

No que tange ao requerimento de fls.200, tenho que o decisum não se 
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enquadra no artigo 331 do CPC, portanto, dele não conheço.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785446 Nr: 39294-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELCHIOR BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ademais, o exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos 

financeiros, através do BACENJUD às fls. 59/61(...)Com efeito, 

considerando que a busca de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 9,47), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.Apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens do 

executado passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto ao sítio da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do 

executado(...)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 do feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 797769 Nr: 4149-79.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR MOREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A- CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.86/92, foi interposta apelação de fls.94/105, 

pelo autor, sem contrarrazões da parte adversa - certidão de fls.107.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 799199 Nr: 5618-63.2013.811.0041

 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: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ADELINO COSTA WANDERLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proferida a sentença extintiva de fls.60/62, está foi mantida pelo 

V.Acórdão de fls.79/82v.

Diante do fato acima, determino o arquivamento do feito com as anotações 

devida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805017 Nr: 11482-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Proferida a sentença de fls.103/105v, que julgou procedente a ação, está 

foi mantida pelo V.Acórdão de fls.149/152v.

Diante do fato acima, intimo as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias.

Em nada requerendo, diante da conclusão da prestação jurisdicional, 

arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 807988 Nr: 14448-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES DE ARAUJO & CIA LTDA ME, 

KHALIL DAHRUJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo. Decorrido o prazo sem manifestação, ante a inexistência 

de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito nos termos 

do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Outrossim, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813330 Nr: 19807-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SEVERINO DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proferida a sentença extintiva de fls.74/75, está foi mantida pelo 

V.Acórdão de fls.89/91.

Diante do fato acima, determino o arquivamento do feito com as anotações 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 820447 Nr: 26688-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA REGINA MADEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta feita, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado.Após, expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação ao endereço retromencionado.Ademais, às fls. 07 o exequente 

pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos 

financeiros em nome da executada(...)Com efeito, verifico do extrato em 

anexo que o referido procedimento restou inexitoso.Apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis 

de serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens da 

executada passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens da executada(...)Com 

efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822463 Nr: 28634-46.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO JOSE OLIVEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A

 Vistos etc.

Proferida a sentença de fls.105/110, que julgou parcialmente procedente a 

ação, está foi mantida pelo V.Acórdão de fls.148/151v.

Diante do fato acima, intimo as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias.

Em nada requerendo, diante da conclusão da prestação jurisdicional, 

arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 846675 Nr: 50269-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

Proferida a sentença de fls.66/68, que julgou procedente a ação, está foi 

mantida pelo V.Acórdão de fls.140/144, com declaratórios rejeitados às 

fls.162/165.

Diante do fato acima, intimo o Banco para manifestar no prazo de 15 dias, 

inclusive quanto ao pedido de cumprimento de sentença, quanto aos 

honorários advocatícios de fls.168/170, sob pena de aplicação da multa de 

10%.

Transcorrido e em nada requerendo, intime-se o autor para manifestar em 

15 dias.

Em caso de inércia, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 861972 Nr: 3284-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVAL ERONILDO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, EDUARDO CHALFIN - OAB:241.287, MARCELO 

TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63.440/MG, PAULO ROBERTO VIGNA 

- OAB:173.477, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.387/394v, foi interposta apelação de 

fls.401/405v, pelo autor e, contrarrazões de fls.407/408, fls.412/413, 

fls.414/416, fls.418/429, não apresentada pelo Banco Cruzeiro do Sul - 

certidão de fls.430.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 861976 Nr: 3285-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO AURELIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.96/101v, foi interposta apelação de 

fls.104/116v, contrarrazoado às fls.118/122v.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 895185 Nr: 26636-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CABRAL BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".
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Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 112, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Indefiro o pleito concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido 

oriundos desta demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT 

para desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido.

Ademais, defiro o pedido de retirada dos documentos originais juntados ao 

processo, devendo os mesmos serem retirados no prazo de 15 (quinze) 

dias, mediante termo nos autos.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 961730 Nr: 5551-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO MUNIZ JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.601/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.104/108v, foi interposto Embargos de 

Declaração pela Instituição Financeira, rejeitados às fls.118, apresentando 

em seguida a apelação de fls.120/128v, sem contrarrazões da parte 

adversa - certidão de fls.131.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1006392 Nr: 26069-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO WENDER GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:200651, MAISA ALVES DO CARMO - OAB:14755/MT, PAOLO 

ALVES DA COSTA ROSSI - OAB:274.704/SP

 Intimação da Parte Requerido no prazo de 05 (cinco) dias contrarrazoar 

os Embargos de fls. 154/159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1013787 Nr: 29216-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO BARBOSA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo.(...)Às fls. 90/91 

o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio 

de ativos financeiros em nome do executado(...).Com efeito, verifico do 

extrato em anexo que o referido procedimento restou inexitoso.Ademais, 

apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens do executado(...)Com efeito, intimo o exequente para se 

manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de suspensão do feito(...)Sem prejuízo, em 

caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1032365 Nr: 37833-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE MATOS ROSA & CIA LTDA, PEDRO 

HENRIQUE ROSA, PAULO DE MATOS ROSA, NIUZA ALVES DA SILVA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12.473-A/MS, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proferida a sentença extintiva de fls.42/42v, motivo dos declaratórios 

rejeitados às fls.47, está foi mantida pelo V.Acórdão de fls.94/97.

Diante do fato acima, determino o arquivamento do feito com as anotações 

devida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1050117 Nr: 46481-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBENE CEZAR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 Vistos etc.

Proferida a sentença de fls.128/134v, que julgou parcialmente procedente 

a ação, está foi mantida pelo V.Acórdão de fls.199/209v.

Diante do fato acima, intimo as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias e em assim o fazendo proceda a abertura de novo volume a partir 

das fls.200.

Em nada requerendo, diante da conclusão da prestação jurisdicional, 

arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1053925 Nr: 48311-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE RIBEIRO NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 
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IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Lançada a sentença extintiva de fls.82/82v, foi interposta apelação de 

fls.84/87v, sem contrarrrazões diante da não formação do contraditório.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1080033 Nr: 1527-22.2016.811.0041

 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: CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA - OAB:170.025/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A -OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.218/224, foi interposta apelação de 

fls.233/235v, pela autora, sem contrarrazões da parte adversa - certidão 

de fls.244.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1108826 Nr: 14229-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258/MT

 Vistos etc.

Proceda a Secretaria ao imediato arquivamento dos autos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1125693 Nr: 21205-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA LINHARES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Lançada a sentença extintiva de fls.47/47v, foi interposto Embargos de 

Declaração, rejeitado às fls.52/53, motivo do apelo de fls.55/58.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1131124 Nr: 23446-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI GALVÃO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 103 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1149069 Nr: 31276-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO DOS PEIXES COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:21078-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.402/412, foi interposta apelação de 

fls.416/430, pelo autor e às fls.433/442 pelo réu, com contrarrazões de 

fls.459/468 (Rio dos Peixes).

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 729216 Nr: 25202-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPRA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, 

SERGIO PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 (...) 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, 
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no mesmo prazo. Decorrido o prazo sem manifestação, ante a inexistência 

de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito nos termos 

do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Outrossim, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S). Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 734273 Nr: 30559-48.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS UBIRAJARA DE ARRUDA - ME, JONAS 

UBIRAJARA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO M. MENEZES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 11.761, DORIVAL ALVES DE MIRANDA - OAB:3.446/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.100/106v, foi interposta apelação de 

fls.111/126v, pelo réu, sem contrarrazões da parte adversa - certidão de 

fls.129.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764978 Nr: 17654-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CLEBER SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de ROBERTO CLEBER SOARES.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no que 

tange as pesquisas realizadas em epígrafe, defiro o pleito de fls. 50/52, 

suspendendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do 

CPC e termos do § 1º do referido artigo.

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 787283 Nr: 41205-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.77/78, foi interposta apelação de fls.81/85, pelo 

requerido, sem contrarrazões da parte adversa - certidão de fls.87.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794252 Nr: 563-34.2013.811.0041

 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: ERENIR SANTANA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.103/109, foi interposta apelação de 

fls.113/122v, pelo requerido, sem contrarrazões da parte adversa - 

certidão de fls.129.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 795434 Nr: 1766-31.2013.811.0041

 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: JULIE DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DAYCOVAL 

S/A, BANCO RURAL S. A., BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SSP, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440/MG, 

Marcos Adriano Bocalan - OAB:9.566/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.252/257v, foi interposta apelação de 

fls.265/270, pela autora e, contrarrazões de fls.272/275v, fls.277/280, 

fls.290/304 da parte adversa, o mesmo não ocorrendo quanto ao Banco 

do Brasil - certidão de fls.304.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813652 Nr: 20123-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

RENAULT DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA AMARAL PINHEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943/MT, MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSÚ PRATES - 

OAB:4.652/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.150/153v, foi interposta apelação de 

fls.157/168, pela requerida, sem contrarrazões da parte adversa - 

certidão de fls.175.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 820402 Nr: 26644-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - 

OAB:15935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença extintiva de fls.88/89, foi interposto Embargos de 

Declaração pelo Banco, rejeitado às fls.97, motivo da apelação de 

fls.99/104, sem contrarrazões da parte adversa - certidão de fls.107.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 872166 Nr: 11164-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILANE PEREIRA SIMEONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.72/80, foi interposto Embargos de Declaração 

pela requerida, rejeitados às fls.88/89, que apresentou a apelação de 

fls.91/108, pela autora, sem contrarrazões da parte adversa - certidão de 

fls.110.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1048361 Nr: 45666-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): RICARDO LUIZ MACHADO LIMA, EDELISE 

MIRANDA OBLADEN MACHADO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proferida a sentença extintiva de fls.65/66, está foi mantida pelo 

V.Acórdão de fls.80/82.

Diante do fato acima, determino o arquivamento do feito com as anotações 

devida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1092800 Nr: 7409-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY MIRTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.70/73, foi interposta apelação de fls.81/86v, 

pela autora, sem contrarrazões da parte adversa - certidão de fls.89.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1120250 Nr: 18870-31.2016.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:OAB/MT 15714-O

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.177/182, foi interposta apelação de 

fls.190/225, pelo réu e, contrarrazões da parte adversa às fls.227/235v.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701319 Nr: 35940-71.2010.811.0041

 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: JOAO FLAVIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ PAES GUIMARAES, DANUZA 

CABRAL COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SÈRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARÃES - OAB:16.740/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIZANGELA DE 

ALMEIDA VITALINO,  para devo lução dos autos nº 

35940-71.2010.811.0041, Protocolo 701319, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846706 Nr: 50295-81.2013.811.0041

 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: DOMINGOS LUIS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FLAVIO GONÇALVES, BANCO 

AYMORÉ FINANCIAMENTO S/A (BANCO SANTANDER), DANUZA CABRAL 

COUTINHO, EDER LUIZ PAES GUIMARAES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205/MT, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:OAB/MT 16.252, LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO 

GUIMARÃES - OAB:16.740/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIZANGELA DE 

ALMEIDA VITALINO,  para devo lução dos autos nº 

50295-81.2013.811.0041, Protocolo 846706, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867878 Nr: 7846-74.2014.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS LUIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CESAR DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 14.688

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIZANGELA DE 

ALMEIDA VITALINO,  para devo lução dos autos nº 

7846-74.2014.811.0041, Protocolo 867878, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 898705 Nr: 30151-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE TEODORO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:4254, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 924, inciso II, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 106, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Indefiro o pleito concernente à baixa de bloqueio via Sistema Renajud, bem 

como de expedição de ofício ao Detran/MT para desbloqueio do bem, haja 

vista a inexistência de determinação judicial nesse sentido.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 955798 Nr: 2931-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CICARONI ALBERICI ME, BRUNO 

CICARONI ALBERICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o transcurso do prazo para cumprimento da avença nestes autos, 

nos termos da decisão de fls. 87, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05(cinco)dias informar se houve integral adimplemento 

do acordo, sendo que o silêncio será tido como quitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 443254 Nr: 18969-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, JOAO 

LUIZ BATISTA, MAURÍCIO ALI DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Tratam-se os autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por Banco 

Bradesco S.A em face de Four Locadora de Veículos LTDA, João Luiz 

Batista e Maurício Ali de Paula.

Às fls. 160 manifesta-se o exequente requerendo a extinção da ação de 

execução, alegando que a obrigação foi satisfeita pela Executada.

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 160, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de execução, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Procedo à anotação do causídico da 3º interessada Albênia Maria 

Bernardes Garcia, conforme pugnado às fls. 146/149.

Ademais, não obstante o noticiado pela Sra. Albênia Maria Bernardes 

Garcia, diante da juntada de cópias das arrematações das matrículas 

59.337 e 59.338, em 04 de abril de 2014 no 23° Tribunal Regional do 

Trabalho, determino ao Banco exequente para que proceda as baixas 

referentes às averbações premonitórias informadas às fls. 29, 30, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 65, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do disposto 

no art. 774 do CPC

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 776453 Nr: 29771-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BOMFIM REVELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:14238, 

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 103, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Reintegração e Manutenção de 

posse, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Quanto ao requerimento de baixa de bloqueio via Sistema Renajud, faço 

constar que não há determinação judicial nesse sentido.

 Ante a desistência de prazo recursal, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1036821 Nr: 39968-09.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA DISTRIBUIDORA E PERFUMARIA E 

COMESTICO LTDA - ME, ANA CARLA SALGADO SÁ MAIA FORTES, 

MARCELO GARCIA FORTES, MATEUS DOS ANJOS SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR LUÍS MACIEL DE 

GODOY - OAB:38.824, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 ,)Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta ação ajuizada por ALIANÇA DISTRIBUIDORA E PERFUMARIA 

E COSMÉTICO LTDA – ME E OUTROS em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo embasado no artigo 76, § 1º, I, e 485, inciso 

IV, ambos do CPC.Condeno os autores ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1072457 Nr: 56402-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E 

COSMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR LUÍS MACIEL DE GODOY 

- OAB:38.824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa apresentada por BANCO DO 

BRASIL S/A por dependência aos autos n. 39968-09.2015.811.0041, 

Código 1036821, o qual foi extinto nesta oportunidade.

Assim, ao se ter em vista a extinção do feito principal, outra solução não 

resta senão o arquivamento deste incidente processual, posto a 

inequívoca perda de seu objeto.

Arquive-se, com as anotações e baixas pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 707112 Nr: 871-41.2011.811.0041

 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): FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 105, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 756171 Nr: 8254-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9196

 Ante o transcurso do prazo para cumprimento da avença nestes autos, 

nos termos da decisão de fls. 83, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05(cinco)dias informar se houve integral adimplemento 

do acordo, e em não havendo, apresente atualização do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 780701 Nr: 34267-72.2012.811.0041

 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 ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEILDO DE JESUS SOUSA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 87, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Cobrança, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 800647 Nr: 7072-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILANE PEREIRA SIMEONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - OAB:17.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos, etc.

Da melhor análise do feito, tenho que a divergência das partes diz respeito 

ao valor devido em razão do contido na parte final das fls.56, ou seja, 

multa de 9% e 10% de honorários, apesar da credora Lucilane reconhecer 

o excesso às fls.76/81, assim, vejo por bem, suspender o despacho de 

fls.84 e determinar o encaminhamento do feito ao Contador do juízo, para 

apuração do valor devido pelo Banco.

Devidamente cumprido, intimem-se as partes, para manifestarem em 15 

dias e, no mesmo prazo o Banco para proceder ao depósito do montante, 

sob pena de bloqueio on line.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823643 Nr: 29732-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG SEGURANÇA ELETRÔNICA -ME, 

AUXILIADORA MARIA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 
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OAB:19.077-A, ANDRÉ NEWTON FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392 - 

MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637, GUILHERME F. FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:OAB/MS 10.647, JOSÉ HENRIQUE S. VIGO - 

OAB:17.074A/MT, JOSE LUIS CAMPOS DEBONA - OAB:16.902MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o transcurso do prazo para cumprimento da avença nestes autos, 

nos termos da decisão de fls. 130, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05(cinco)dias informar se houve integral adimplemento 

do acordo, sendo que o silêncio será tido como quitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 861238 Nr: 2711-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERV. DO CEFET E CEFET CUIABÁ SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBRAZ DA SILVA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380

 Ante o transcurso do prazo para cumprimento da avença nestes autos, 

nos termos da decisão de fls. 86, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05(cinco)dias informar se houve integral adimplemento 

do acordo, sendo que o silêncio será tido como quitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1082780 Nr: 2820-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A 

em face de a sentença de fls.150/153, que julgou improcedente a ação 

interposta pela Embargada, uma vez que a publicação se deu como 

parcialmente procedente.

A Embargante apresentou Apelação, quedando-se inerte quanto as 

contrarrazões do declaratório - certidão de fls.182.

É o relatório necessário.

Tenho inicialmente, que a sentença foi lançada às fls.150/153 e 

regularmente publicada no APOLO, no entanto, a divergência havida no 

DJE, foge dos atos do processo, devendo ser motivo de medida 

administrativa, para apurar o que ocorreu.

Ademais tenho que apesar dos reclamos do Embargante o Apelo 

nominado se deu em face de a sentença de improcedência.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração.

Intimo o Banco para apresentar contrarrazões ao recurso de fls.166/180, 

no prazo legal.

Empós, encaminhe-se ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens 

de estilo.

Por fim, encaminhe-se cópia das fls.150/184 e desta à Diretoria do Fórum, 

para apuração do ocorrido, quanto a publicação conforme noticiado pelo 

Banco às fls.158/164.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1105005 Nr: 12548-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MUZULON BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JORGE ZAMAR 

TAQUES - OAB:17.467

 Diante do exposto, REJEITO os declaratórios.Transitada em julgado, em 

nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 323664 Nr: 24571-85.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ELRIPEDES DE FERNANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, Sandro Luiz Clemente - OAB:7024, WASHINGTON 

FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 108, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Indefiro o pleito concernente a baixa de bloqueio via Sistema Renajud, bem 

como de expedição de ofício ao Detran/MT para desbloqueio do bem, haja 

vista a inexistência de determinação judicial nesse sentido.

Ante a desistência de prazo recursal, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 325640 Nr: 25629-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o transcurso do prazo para cumprimento da avença nestes autos, 

nos termos da decisão de fls. 50, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05(cinco)dias informar se houve integral adimplemento 

do acordo, sendo que o silêncio será tido como quitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 405704 Nr: 37143-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3J AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 924, inciso II e III do CPC, extingue-se a 

execução quando a obrigação for satisfeita, ou executado obtiver, por 

qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 160, 

onde o exequente requer a extinção do feito nos termos do artigo 924, 

incisos II e III JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de 

Título Extrajudicial, nos termos do artigo 924 inciso II e III do código de 

processo civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.
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P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1153701 Nr: 33323-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMARY CONCEICAO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 49, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Indefiro o pleito concernente à expedição de ofício ao Detran/MT para 

desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021152-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS THIAGO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

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: 1021152-88.2017.8.11.0041 AUTOR: CARLOS THIAGO 

FERREIRA RÉU: AYMORE 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 ao requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Tratam os autos de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE 

CLÁUSULAS ILEGAIS C/C CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

PARCELAS ATRASADAS C/C LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE, 

EXCLUSÃO DO NOME DO SERASA, CADIM E SPC, ajuizada por CARLOS 

THIAGO FERREIRA em face de BANCO AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, objetivando em tutela de urgência: 

- a autorização para a consignação mensal da parcela do valor que 

entende devido; - a manutenção do veículo em sua posse, - que o Banco 

se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, 

caso já tenha inserido, seja compelido a proceder a retirada. Mister se faz 

considerar que, em que pese o requerimento de revisão das cláusulas 

firmadas no contrato objeto de revisão, não há justificativas plausíveis ao 

acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação 

revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, caso 

se encontre caracterizada a sua mora em decorrência do inadimplemento 

do acordado, pelo simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, 

não cabe ao juízo impedir o direito do Banco em anotar seu nome em 

cadastros restritivos de crédito. Isso porque, consoante julgamento em 

incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, 

Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida 

cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: “a) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar 

demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a 

parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz”. Feitas essas considerações, tenho não aclarada a 

probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados em 

tutela de urgência. No mais, conforme o disposto nas razões fáticas da 

inicial, pretende a parte autora, por meio desta ação, a revisão de 

cláusulas contratuais e, dentre seus requerimentos, discute a legalidade 

de taxas e tarifas administrativas. Quanto ao ponto, destaco que no 

Recurso Especial n. 1.578.526-SP, sob a relatoria do insigne Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o recurso submetido como 

paradigma à análise de Repercussão Geral, na forma do art. 1.040 do 

CPC, para a consolidação do entendimento da Corte quanto a “validade da 

cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados 

por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”. Ainda, 

determinou “a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 1.037, inciso 

II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de autocomposição, tutela 

provisória, resolução parcial do mérito e coisa julgada, de acordo com as 

circunstâncias de cada caso concreto, a critério do juízo.” Deste modo, 

por verificar que este feito visa revisar a matéria em discussão no aludido 

Recurso Especial, em estrito cumprimento à ordem superior, determino a 

SUSPENSÃO deste processo, até o julgamento do REsp n. 1.578.526-SP. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018545-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 1018545-05.2017.8.11.0041 AUTOR: IEDA BENEDITA DA SILVA 

DEMETRIO RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 ação de exibição de 

documentos ajuizada por IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO em face de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, na qual requer a autora a 

exibição de todos os contratos financeiros firmados com o requerido, 

findos ou não, bem como contas gráficas dos empréstimos efetuados 

(como disposto no ofício ID.n.8139905). 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. 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

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018806-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA BORGES (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 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1018806-67.2017.8.11.0041 AUTOR: SONIA REGINA BORGES 

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 ação de exibição de documentos ajuizada por SONIA 

REGINA BORGES em face de BANCO DAYCOVAL S/A, na qual requer a 

autora a exibição de todos os contratos financeiros firmados com o 

requerido, findos ou não, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, de acordo com o ofício ID.n.8169615. 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. 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

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018816-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (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: 1018816-14.2017.8.11.0041 AUTOR: IEDA BENEDITA DA SILVA 

DEMETRIO RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL 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 ação de exibição de documentos ajuizada por IEDA BENEDITA DA 

SILVA DEMETRIO em face de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, na qual requer a autora a exibição de todos 

os contratos financeiros firmados com o requerido, findos ou não, bem 

como os demonstrativos de operações financeiras de todo o período 

contratado. 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. 

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 E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1031665-18.2017.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A.

PARTE RÉ: FERNANDO LIMA LEITE

CITANDO(A,S): FERNANDO LIMA LEITE, CPF 005.417.811-89

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 19.556,54

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição, para, no prazo de dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da 

lei n. 10.391/04). Deverá ainda, querendo, apresentar resposta, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Este edital 

tem também, por finalidade, INTIMAR A PARTE REQUERIDA da apreensão 

do veículo, objeto da ação, qual seja, UM VEÍCULO marca VW - 

VOLKSWAGEN, modelo GOL CITY (TREND) 1.0, ano fabricação 2009, 

chassi 9BWAA05U49P081060, placa NJG5755, cor PRETA e renavam nº 

000142056898.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2018. Assinado digitalmente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008480-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010258-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTA ROTHER (RÉU)

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034059-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora acostar nos autos o comprovante da fatura com 

vencimento no dia 10/02/2016 separadamente do comprovante de 

pagamento, bem como o comprovante no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais) de forma legível, no prazo de 5 (cinco) dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000139-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LEMES DA ROCHA IDA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005790-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA FERREIRA BARSOTTI SEBASTIAO OAB - SP213796 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ROGERIO CANDIDO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008526-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036938-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038225-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

 

: 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000138-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002613-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DE OLIVEIRA BOA VENTURA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1115923 Nr: 16992-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DELGADO CHIARADIA - 

OAB:177.650/SP, RICARDO BERNARDI - OAB:119576/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OCTÁVIO TEIXEIRA 

BRILHANTE USTRA - OAB:196524

 NOTA A PARTE EXECUTADA: Intimação da parte executada, na pessoa 

de seu advogado, acerca das avaliações formalizadas nos autos, para 

manifestação no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1104217 Nr: 12233-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA MOVEIS LTDA ME, OSVALDO 

ALVES FEITOSA, EVA GONÇALINA GONÇALVES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 9834 Nr: 1779-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEÓCLES ANTUNES MACIEL NETO, RITA DE 

CASSIA P. MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796126 Nr: 2468-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 196 de 648



 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1052949 Nr: 47840-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DA PAIXÃO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341, SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - 

OAB:OAB/BA 24.143

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre 

depósito judicial de fls. 209/210 e se tem por satisfeito com a obrigação, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1137788 Nr: 26474-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA GUIMARÃES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE RESENDE 

JUNIOR - OAB:131443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Exceção de Pré-Executividade acostada aos autos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 68236 Nr: 2527-87.1998.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO TAVARES DE MELO FILHO, ESPÓLIO 

DE JAMIL BOUTROS NADAF, LAYLA MUSSA NADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON MENEGATTI FILHO - 

OAB:8594/MT, JULIANO RODRIGUES GIMENES - OAB:7064/MT, Silvia 

Soares Ferreira da Silva - OAB:14610-MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1101936 Nr: 11325-07.2016.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34.607, VOLNEI COPETTI - OAB:OAB/RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1144595 Nr: 29432-02.2016.811.0041

 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: CLAUDETE DOS SANTOS LOYO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, ACONTECE 

SOLUTIONS ESTIPULANTES DE SEGUROS LTDA - ME, JUSCIMAR 

FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 

OAB:10765/MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 5.308/A MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

Contestação de fls. 161/170, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 819739 Nr: 26010-24.2013.811.0041

 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 SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA LEAL ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que as partes fizeram composição amigável, conforme 

anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1054348 Nr: 48510-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCIMAR FERREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, ACONTECE 

SOLUTIONS ESTIPULANTES DE SEGUROS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação de fls. 237/238, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032381-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX GARCIA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT0010001A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

15 de fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
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CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. Nº DO PROCESSO: 

1032381-45.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: SEBASTIAO 

CARLOS ARAUJO PRADO - MT0010001A OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018861-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PATRICIA MUZI OAB - 805.997.371-15 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1018861-52.2016.8.11.0041 AUTOR: PAULO ROBERTO 

GERALDES DE PAULA RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de instrução 

processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do 

contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

especificarem as provas que, eventualmente, pretendem produzir na 

contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua 

adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018861-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PATRICIA MUZI OAB - 805.997.371-15 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1018861-52.2016.8.11.0041 AUTOR: PAULO ROBERTO 

GERALDES DE PAULA RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de instrução 

processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do 

contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

especificarem as provas que, eventualmente, pretendem produzir na 

contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua 

adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1019689-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO E SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1019689-14.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DE 

ARAUJO E SANTOS RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. Considerando que a 

parte Autora foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa 

judiciais, mas manteve-se inerte, como se percebe da certidão ID. 

9386549, não há alternativa senão o cancelamento da distribuição. 

Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e 

nos termos do art. 290 do CPC/2015 determino o cancelamento da 

distribuição. Sem custas já que a ausência do recolhimento desta motivou 

a extinção do processo e sem honorários, pois sequer formalizada a 

tringularização processual. Após o transito em julgado, arquivem-se em 

definitivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009762-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SCHILES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

15 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: 

1009762-24.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 5.246,91 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: RENATA 

CINTRA RASCHEJA - MT0015625A-O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010432-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEDROSO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1010432-62.2017.8.11.0041 AUTOR: RENATO PEDROSO DE 

CAMPOS RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 10617391), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 10617391, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027783-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EDUARDO PAULO DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ , ESTADO DE MATO 

GROSSO. EDUARDO PAULO DE FRANÇA, brasileiro, casado, aposentado, 

portador do CPF n. 176.189.401-34, RG n. 005514 SSP MT, residente e 

domiciliado na Rua Clara Nunes n. 241, Bairro Santa Izabel na cidade de 

Cuiabá – Estado de Mato Grosso,CEP n. 78.035-120, onde recebe 

notificações e intimações, vem mui respeitosamente, nos autos deAÇÃO 

ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAISinterposta em face de 

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 33.885.724/0001-19 , sito na PC ALFREDO 

EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TORRE CONCEICAO 9º ANDAR - 

Bairro PARQUE JABAQUARA - Cidade São Paulo -- CEP 04.344-902, vem 

à presença de Vossa Excelência propor: EMENDA À PETIÇÃO INICIAL 

pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. Verifica-se 

preliminarmente que um dos pedidos da ação é a determinação para que o 

Requerido traga aos autos os aludidos termos, se referindo ao contrato 

firmado para concessão do empréstimo, contudo, informamos a Vossa 

Excelência que :O item 1 da inicial, intitulado "Dos Fatos" descreve todo o 

histórico da problemática vivenciada pelo Requerente, desde a data do 

empréstimo. Deste modo, requer a inclusão dos fatos ora narrados, como 

forma de melhor esclarecimento da situação em litígio, tendo em vista que 

ao assinar o compromisso de empréstimo consignado é praxe das 

empresas financeiras não entregar a via do contrato ao requisitante do 

empréstimo, motivo pelo qual o Requerente não anexou, pois a cópia do 

contrato não ficou em seu poder. Por tais procedimentos adotados pelas 

empresas consignantes inviabilizou-se completamente a possibilidade do 

consignado em apresentar tal documento juntamente à inicial e mesmo 

diante do pedido de Emenda, já que a requerida não se digna a fornecer tal 

documento que é direito inalienável do cidadão, locupletando assim com 

altos juros inexplicáveis. Diante do exposto, considerando esta petição 

como emenda à inicial, em razão da ausência de citação da parte 

contrária, requer a inclusão de novo pedido, sob número 1.1., conforme a 

seguir exposto: Requer, em CARÁTER LIMINAR, digne-se Vossa 

Excelência, determinar que a requerida regularize o compromisso de 

empréstimo, fornecendo o contrato firmado com o requerente com a 

finalidade de elucidar pontos obscuros e até mesmo porque esse é o 

correto, pois trata-se de empresa localizada em São Paulo, razão pela qual 

se subordina a lei 14.516/11, que torna obrigatório o encaminhamento, por 

escrito, dos contratos firmados à distância pelos consumidores, como, por 

exemplo, por telefone, internet ou qualquer outro meio de venda à 

distância, conforme segue: Artigo 1º - Todas as empresas atuantes no 

Estado de São Paulo ficam obrigadas a encaminhar aos contratantes, por 

escrito, os contratos firmados verbalmente por meio de “callcenter” ou 

outras formas de venda a distância. § 1º - O encaminhamento de que trata 

o “caput” se dará até o décimo quinto dia útil após a efetivação verbal do 

contrato. De acordo com a nova lei, quem celebra esses contratos deve 

receber uma via escrita que discrimine suas cláusulas, em até quinze dias 

úteis após a contratação. Requer ainda, a retificação do item: “Em suma o 

Autor postula a revisão de contratos de empréstimo firmados junto ao 

Requerido, no entanto, anexou a inicial apenas a primeira folha do 

documento referente ao contrato n.º 553268012 (ID. 9738125), 

limitando-se a apresentar extratos e espelhos de movimentações 

bancárias com relação aos demais”. Relativamente a tal afirmação, temos 

a informar que acrescidos a esses documentos estão fichas financeiras 

relativas aos salários do Requerente que é Servidor Público Federal 

Aposentado, onde constam todos os descontos referentes ao empréstimo 

em questão efetivados na sua folha de pagamento. Nesses Termos, Pede 

Deferimento. Cuiabá, 12 de setembro de 2017. TELDO HENRIQUE PALMA 

FERNANDES DA SILVA OAB/ nº 21.603-O

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1022456-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022456-25.2017.8.11.0041 AUTOR: IZABEL CONCEICAO DA 

SILVA OLIVEIRA RÉU: BANCO CETELEM S.A., BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos 

etc. Defiro a AJG requerida na exordial. Citem-se as requeridas para que, 

em 05 (cinco) dias, responda ao pedido da requerente, exibindo os 

documentos pretendidos ou apresentando impugnação. (Arts. 396 a 400 

do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de 

janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009827-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METABEL GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1009827-19.2017.8.11.0041 REQUERENTE: METABEL 

GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. 

Visando a segura análise da necessidade de instrução processual e, 

ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 

10º), intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009827-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METABEL GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1009827-19.2017.8.11.0041 REQUERENTE: METABEL 

GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. 

Visando a segura análise da necessidade de instrução processual e, 

ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 

10º), intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018684-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1018684-54.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIA PINHEIRO RÉU: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Cuida-se de medida 

cautelar de exibição de documento ajuizada por MARCIA PINHEIRO em 

face de BANCO BONSUCESSO S/A, todos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Depreende-se dos autos que 

o autor, embora intimado a fim de providenciar o recolhimento das custas 

de ingresso, permaneceu inerte, consoante se infere da certidão de ID. 

11393320. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO: Inicialmente, 

cabe destacar que, no caso em apreço, não há necessidade de prévia 

intimação pessoal da parte autora, para que se proceda à extinção do 

feito sem resolução de mérito. Com efeito, verifica-se que a situação em 

tela não diz com abandono de causa (art. 485, inciso III, § 1º, CPC), que 

exige a intimação pessoal da parte, notadamente porque, in casu, se trata 

de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do 

processo. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, 

através de sua Corte Especial, firmou orientação de que o cancelamento 

da distribuição do processo, por ausência de recolhimento das custas 

iniciais, independe da prévia intimação pessoal da parte. 2. O fato de se 

ter extinto sem resolução de mérito os embargos por ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em 

vez de se ter procedido ao cancelamento da distribuição dos embargos, 

não evidencia prejuízo a fazer reformada a decisão. 3. As razões vertidas 

no presente agravo não fazem alteradas as conclusões anteriormente 

expendidas. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 

1336820 SP 2012/0161046-8 - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA – 

Publicação: DJe 21/10/2014 – Julgamento: 14 de Outubro de 2014 – 

Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). (destacamos) 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÂO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. O 

cancelamento da distribuição do processo em razão da falta de 

recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 257 do Código de 

Processo Civil , independe de intimação pessoal da parte. Assim, não 

atendida a determinação de recolhimento das custas processuais pela 

parte requerente, uma vez que não comprovada a necessidade do 

benefício da justiça gratuita pretendido, mostra-se correta a decisão que 

determinou o cancelamento da distribuição. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70045698149, Vigésima Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 

08/03/2016). (ressaltamos) “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO INDEFERIDO - DETERMINAÇÃO 

PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INTERPOSIÇÃO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO - SENTENÇA 

CANCELANDO A DISTRIBUIÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não recolhidas as custas 

processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, 

sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.” (TJMT - Ap 

175490/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017). 

(sublinhamos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. 

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. No que tange 

as custas iniciais, conforme descrito no art. 290 do Código de Processo 

Civil, é dispensável a intimação pessoal da parte interessada para o 

pagamento das custas, uma vez que foi-lhe indeferido o beneficio da 

gratuidade judiciária. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” 

(Apelação Cível Nº 70070541867, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 29/09/2016). 

(negritamos) Ademais, conforme prevê o art. 290 do CPC[1], é dispensável 

a intimação pessoal da parte interessada para o pagamento das custas. 

Desse modo, diante da inércia da parte autora, impõe-se a extinção do 

feito, com o cancelamento da distribuição. Ante ao exposto, determino o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 do CPC e, 

em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do artigo 485, IV do mesmo código. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 290. 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017616-06.2016.8.11.0041

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:

ROGNER A. P. GIUGNI - ME (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias deposite a 

diligencia do Oficial de Justiça, ou ofereça meios para cumprimento da 

decisão .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017490-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE CASSIA SANCHES (EXECUTADO)

JANAINA DE CASSIA SANCHES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

15 de fevereiro de 2018. Procedo a intimação da parte autora para no 

prazo de 05 dias deposite a diligencia do Oficial de Justiça, ou ofereça 

m e i o s  p a r a  c u m p r i m e n t o  d a  d e c i s ã o  .  P r o c e s s o : 

1017490-53.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 33.855,01; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: JANAINA 

DE CASSIA SANCHES - ME, JANAINA DE CASSIA SANCHES 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA 

QUEIROZ Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015664-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDIANE DOS SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

15 de fevereiro de 2018. Processo: 1015664-89.2016.8.11.0041; Valor 

causa: R$ 37.291,24; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Parte Ré: EXECUTADO: 

NEIDIANE DOS SANTOS RIBEIRO Procedo a intimação da parte autora para 

no prazo de 05 dias deposite a diligencia do Oficial de Justiça, ou ofereça 
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meios para cumprimento da decisão abaixo transcrita. Vistos. Feito 

cadastrado como procedimento ordinário, quando na verdade deve ser 

processado como Execução de Título Extrajudicial. Portanto, a Secretaria 

promova a correta classificação judicial. Expeça-se o mandado executivo, 

citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento apontado na 

inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, 

art. 829). Proposta a presente execução de título extrajudicial, nos termos 

dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, 

ressaltando-se que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso 

queira, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida 

pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do 

NCPC. Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no 

mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 4 de novembro 

de 2016 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito Atenciosamente. 

ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016248-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMAR JOSE DOS SANTOS LOBO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016248-59.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADMAR JOSE DOS 

SANTOS LOBO Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora 

pugna pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4534055), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C Cuiabá (MT), 24 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016780-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATUZALEM RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016780-33.2016.8.11.0041 REQUERENTE: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: MATUZALEM 

RODRIGUES DE CARVALHO Vistos. Conforme se depreende dos autos a 

parte autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

6052161), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C Cuiabá (MT), 24 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017104-23.2016.8.11.0041

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:

Raffaela Santos Martins (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1017104-23.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: RAFFAELA SANTOS MARTINS Vistos. Conforme 

se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, desnecessária a anuência da 

requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 4349501), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C Cuiabá 

(MT), 24 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019545-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYENDER CESAR SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019545-74.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAYENDER CESAR 

SILVA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4494811), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C Cuiabá (MT), 24 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019479-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019479-94.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DARI JARBAS 

DE LIMA ALBUQUERQUE Vistos. Conforme se depreende dos autos a 

parte autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 
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4298047), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 29 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018912-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BRANCHER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1018912-63.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCELO BRANCHER 

Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4645756), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos restrição via Renajud incluída pelo 

Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações 

e/ou gravame. Certifique-se o decurso de prazo de imediato tendo em 

vista a renuncia ao prazo recursal pelo Autor e arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 29 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019346-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019346-52.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALIANCA 

LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI Vistos. Conforme se depreende dos 

autos a parte autora pugna pela desistência da ação e consequente 

extinção do presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis 

que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte 

requerente (ID. 4155567), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela 

parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos restrição via 

Renajud incluída pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 29 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025620-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROJANE MARTA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025620-95.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A RÉU: ROJANE MARTA SILVA Vistos. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). 

Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo 

de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de agosto 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016221-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1016221-76.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REQUERIDO: SERGIO BARBOSA 

Vistos. Nos termos do art. 292, § 3º, do NCPC, corrijo o valor da causa 

para R$ 17.747,97 (dezessete mil, setecentos e quarenta e sete reais e 

noventa e sete centavos). Isto porque em ações de busca e apreensão o 

valor da causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo 

as prestações vencidas e não pagas e as vincendas, ou seja, o valor 

indicado para purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA 

O CORRETO VALOR ATRIBUIDO A CAUSA. Pois bem. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem 

móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 
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artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA, 

servindo a cópia como mandado, sugestão constante do item 2.81. do 

Processo de Inspeção n.º 0007510-45.2010.2.00.0000 do CNJ. Inclua-se 

no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Não sendo localizado o bem declinado na 

inicial, para evitar a eternização de demandas desta natureza, alvitro o 

Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca e Apreensão para 

adequar-se ao novo rito processual implementado pela Lei 13.043/14, o 

qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente ação em 

execução de título extrajudicial diante destas eventuais circunstâncias. NO 

ENTANTO, tendo em vista a correção do valor atribuído a causa, 

condiciono a expedição do mandado ao recolhimento das custas 

complementares em cinco (05) dias, nos termos do art. 290, do ncpc, sob 

pena de cancelamento da distribuição da ação. Intime-se. Cuiabá/MT, 9 de 

novembro de 2016 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022172-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON ALEX DE SOUZA MOTA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022172-51.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WELLINGTON ALEX DE SOUZA 

MOTA ALMEIDA Vistos. Recebo a emenda a inicial protocolada pelo credor 

(ID. 4364308). Pois bem. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao correto recolhimento das custas e taxa judicial, que 

deverá ser certificado pela Secretaria. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se 

o necessário. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020383-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON SATELES DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020383-17.2016.8.11.0041 REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: JACKSON SATELES DE MATOS Vistos. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE -MT deduziu a 

ação referenciada em face de JACKSON SATELES DE MATOS, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que as partes noticiam a 

autocomposição dos litigantes (ID. 4555222), 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 (ID. 4555222) 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. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do 

acordo em comento. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer 

restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021724-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GUENDA OAB - SP101856 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SOARES RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1021724-78.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FELIPE SOARES RAMOS 

Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4564495), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021857-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAILSON DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1021857-23.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAILSON DA SILVA 

ARRUDA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4369458), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027638-89.2017.8.11.0041

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:

FUZION COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME (RÉU)

LAERCIO CALGARO (RÉU)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1027638-89.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: FUZION COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME, VIVIANE CARINE 

REZEPOKA CALGARO, LAERCIO CALGARO Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017557-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MACENA CHAVES (EXECUTADO)

OPTICA CENTRAL LTDA - ME (EXECUTADO)

ALANA JESSICA MACENA CHAVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1017557-18.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: OPTICA CENTRAL LTDA - ME, ALANA 

JESSICA MACENA CHAVES, JOAQUIM MACENA CHAVES Vistos. 

Intime-se os Embargantes à promoverem a correta distribuição dos 

embargos à execução, em quinze (15) dias, nos termos do § 1º, do art. 

914, do CPC. Após, excluam-se do feito a referenciada petição e 

documentos que a acompanham. Sobre os bens indicados à penhora 

pelos Executados, intime-se o Exequente para manifestar-se em quinze 

(15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021994-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER MARCIO SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1021994-05.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: HELDER MARCIO SOUZA Vistos. Intimada a 

Autora a emendar a inicial para trazer aos autos comprovante válido de 

notificação do Devedor nos termos do despacho (ID. 4328741), 

manteve-se silente conforme faz prova a certidão ID. 7830238, mesmo 

com a advertência do indeferimento da petição inicial, caso não atendido o 

despacho. A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, que "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente". Daí porque, para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não basta que o 

devedor esteja em mora, mas sua prova com a notificação feita por carta 

registrada e com aviso de recebimento. Ou seja, embora haja cláusula 

resolutiva expressa, para que se configure inadimplemento absoluto a 

ensejar a medida de apreensão, tem-se como imprescindível a prévia 

notificação para que os efeitos da resolução se operem. Nesse sentido, a 

C. Corte já deixou assentado que: "Conforme a jurisprudência pacífica 

desta Corte a mora deverá ser comprovada por carta registrada expedida 

por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do 

título, a critério do credor, desde que, neste último caso, reste comprovado 

que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que não ocorreu no 

presente caso. Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação 

de busca e apreensão." (EDcl no AgRg no Ag 1125417/SC, Rel. Min. Paulo 

de Tarso, 3ª Turma, J. 14/03/2011). No presente caso, o Autor instruiu a 

inicial com comprovante de notificação do Devedor, contudo, malsucedido, 

pois, foi devolvida a correspondência com a informação “endereço 

desconhecido” (ID. 4311865) e tampouco fora promovida sua notificação 

por protesto de título. De tal modo, não tendo a instituição financeira 

demonstrado que notificou a parte requerida não se há falar em 

comprovação da mora e por esta razão, diante do não preenchimento do 

requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, ou 

seja, a comprovação da mora, falta requisito de admissibilidade do pedido, 

sendo de rigor o indeferimento da inicial. O feito, assim, deve ser extinto 

sem julgamento de mérito, em razão da falta de interesse de agir, assim 

sendo, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que 

faço com base no art. 485, I, c/c art. 321, Parágrafo Único, ambos do CPC, 

eis que indefiro a petição inicial. Custas remanescentes pelo Autor e sem 

honorários. Certifique-se o transito em julgado oportunamente, e 

arquive-se. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de maio de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017557-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MACENA CHAVES (EXECUTADO)

OPTICA CENTRAL LTDA - ME (EXECUTADO)

ALANA JESSICA MACENA CHAVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)
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BRADESCO S.A. EXECUTADO: OPTICA CENTRAL LTDA - ME, ALANA 

JESSICA MACENA CHAVES, JOAQUIM MACENA CHAVES Vistos. 

Intime-se os Embargantes à promoverem a correta distribuição dos 

embargos à execução, em quinze (15) dias, nos termos do § 1º, do art. 

914, do CPC. Após, excluam-se do feito a referenciada petição e 

documentos que a acompanham. Sobre os bens indicados à penhora 

pelos Executados, intime-se o Exequente para manifestar-se em quinze 

(15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017557-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MACENA CHAVES (EXECUTADO)

OPTICA CENTRAL LTDA - ME (EXECUTADO)

ALANA JESSICA MACENA CHAVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1017557-18.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: OPTICA CENTRAL LTDA - ME, ALANA 

JESSICA MACENA CHAVES, JOAQUIM MACENA CHAVES Vistos. 

Intime-se os Embargantes à promoverem a correta distribuição dos 

embargos à execução, em quinze (15) dias, nos termos do § 1º, do art. 

914, do CPC. Após, excluam-se do feito a referenciada petição e 

documentos que a acompanham. Sobre os bens indicados à penhora 

pelos Executados, intime-se o Exequente para manifestar-se em quinze 

(15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017557-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MACENA CHAVES (EXECUTADO)

OPTICA CENTRAL LTDA - ME (EXECUTADO)

ALANA JESSICA MACENA CHAVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1017557-18.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: OPTICA CENTRAL LTDA - ME, ALANA 

JESSICA MACENA CHAVES, JOAQUIM MACENA CHAVES Vistos. 

Intime-se os Embargantes à promoverem a correta distribuição dos 

embargos à execução, em quinze (15) dias, nos termos do § 1º, do art. 

914, do CPC. Após, excluam-se do feito a referenciada petição e 

documentos que a acompanham. Sobre os bens indicados à penhora 

pelos Executados, intime-se o Exequente para manifestar-se em quinze 

(15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021025-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES PEREIRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1021025-87.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LOURDES PEREIRA DE ARRUDA Vistos. Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, desnecessária a anuência da 

requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 4666561), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020829-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020829-20.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: ROBELIA DA SILVA MENEZES Vistos. 

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito, desnecessária a 

anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 4947692), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve 

nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027774-86.2017.8.11.0041

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:

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (RÉU)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (RÉU)

MOZART MARTINS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1027774-86.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, MARIA JULIA 

JACINTO DA SILVA, MOZART MARTINS DE OLIVEIRA Vistos. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). 

Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo 

de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 
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está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020624-88.2016.8.11.0041

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:

WALDECY NASCIMENTO DA MATA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020624-88.2016.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: WALDECY NASCIMENTO DA MATA Vistos. 

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito, desnecessária a 

anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 4900901), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve 

nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020014-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANN ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020014-23.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAIANN ALVES 

PEREIRA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4436862), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020014-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANN ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020014-23.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAIANN ALVES 

PEREIRA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4436862), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028430-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TREVISAN (RÉU)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (RÉU)

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (RÉU)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028430-43.2017.8.11.0041 AUTOR: BB.LEASING 

S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL RÉU: AUTO POSTO TREVISAN EIRELI, 

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN, RODRIGO TREVISAN, KENYA 

FUJIMURA VIEGAS TREVISAN Vistos. A pretensão visa ao cumprimento 

de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos 

termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, 

que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029033-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JUSTINO PAES BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1029033-19.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: JOAO JUSTINO PAES BARROS Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 
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de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029275-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIA BENEDITA SOARES RIBEIRO (RÉU)

EVANIA BENEDITA SOARES RIBEIRO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1029275-75.2017.8.11.0041 AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO RÉU: EVANIA BENEDITA SOARES RIBEIRO - ME, EVANIA 

BENEDITA SOARES RIBEIRO Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos 

termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, 

que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022097-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO ROSANA SANTOS SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1022097-12.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CONCEICAO ROSANA 

SANTOS SANTANA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte 

autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

5022163), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020303-53.2016.8.11.0041

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:

SONIA MARIA DANTAS SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020303-53.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: SONIA MARIA DANTAS SALES Vistos. 

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito, desnecessária a 

anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 4444102), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve 

nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

de imediato diante da desistência do prazo recursal e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029851-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIRTO PEREIRA PAIM (RÉU)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RACA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1029851-68.2017.8.11.0041 AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO RÉU: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RACA 

LTDA - ME, HIRTO PEREIRA PAIM Vistos. A pretensão visa ao cumprimento 

de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos 

termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, 

que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020149-35.2016.8.11.0041
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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:

NEUCIRENE FORTALEZA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020149-35.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NEUCIRENE 

FORTALEZA DE QUEIROZ Vistos. Conforme se depreende dos autos a 

parte autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

4297584), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012419-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO BATISTA PEQUENO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1012419-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLODOALDO BATISTA 

PEQUENO DE MORAES Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte 

autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

6732392), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado de imediato diante da desistência do prazo recursal e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá 

(MT), 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012419-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO BATISTA PEQUENO DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1012419-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLODOALDO BATISTA 

PEQUENO DE MORAES Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte 

autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

6732392), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado de imediato diante da desistência do prazo recursal e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá 

(MT), 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013013-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENILZA DE ARRUDA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1013013-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BENILZA DE 

ARRUDA FERREIRA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte 

autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

6866149), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014659-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA BRANDAO GOUVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014659-95.2017.8.11.0041 AUTOR: NAIARA BRANDAO 

GOUVEIA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito, desnecessária a 

anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 7141145), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem custas pois foram 

concedidos à Autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, e 

sem honorários pois a parte adversa sequer foi citada. Certifique-se o 

transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014482-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AGOSTINHO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014482-34.2017.8.11.0041 AUTOR: AGOSTINHO FERREIRA 

DE SOUZA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora 

pugna pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 7221065), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019446-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE NOGUEIRA PRADO (REQUERENTE)

CAMILA MARCELINA MILIONS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT0015541A-O 

(ADVOGADO)

DENYSE KASSIA SANTOS OAB - SP360943 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019446-07.2016.8.11.0041 REQUERENTE: REGINALDO 

JOSE NOGUEIRA PRADO, CAMILA MARCELINA MILIONS PRADO 

REQUERIDO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA Vistos. 

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito, desnecessária a 

anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 4542462), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019446-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE NOGUEIRA PRADO (REQUERENTE)

CAMILA MARCELINA MILIONS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT0015541A-O 

(ADVOGADO)

DENYSE KASSIA SANTOS OAB - SP360943 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019446-07.2016.8.11.0041 REQUERENTE: REGINALDO 

JOSE NOGUEIRA PRADO, CAMILA MARCELINA MILIONS PRADO 

REQUERIDO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA Vistos. 

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito, desnecessária a 

anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 4542462), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024113-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLE CRISTINA MESQUITA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1024113-36.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

SA REQUERIDO: GRAZIELLE CRISTINA MESQUITA Vistos. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão movida por BANCO BRADESCO S/A em face 

de GRAZIELLE CRISTINA MESQUITA, todos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. O feito teve seu trâmite 

normal, sendo foi noticiado a autocomposição dos litigantes (ID. 4745983), 

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 (ID. 4745983), 

através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque, 

SUSPENDENDO o andamento processual na forma pugnada pelos 

litigantes, com espeque no artigo 313, II, do CPC. Decorrido o interregno 

postulado pelas partes para suspensão do feito, intime-se o Autor 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. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014298-78.2017.8.11.0041

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:

JOICE DANHONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014298-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO SA REQUERIDO: JOICE DANHONI Vistos. BANCO BRADESCO 

S/A deduziu a ação referenciada em face de JOICE DANHONI, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que as partes noticiam a 

autocomposição dos litigantes (ID. 7277625), 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 (ID. 7277625) 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. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do 

acordo em comento. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer 

restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 31 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015295-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO ROCHA CUSTODIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1015295-95.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DANILO ROCHA 

CUSTODIO Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA, 

servindo a cópia como mandado, sugestão constante do item 2.81. do 

Processo de Inspeção n.º 0007510-45.2010.2.00.0000 do CNJ. Inclua-se 

no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá/MT, 4 de novembro de 

2016 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014736-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE NUNES NANTES SALASAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014736-41.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: TATIANE NUNES NANTES SALASAR Vistos. Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, desnecessária a anuência da 

requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 4927272), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 31 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016041-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA DOMINGA BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016041-60.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ANGELITA DOMINGA BATISTA Vistos. Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, desnecessária a anuência da 

requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 5864830), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 31 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013570-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PASCOAL NUNES RONDON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1013570-71.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU SEGUROS 

S/A REQUERIDO: CELSO PASCOAL NUNES RONDON Vistos. Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, desnecessária a anuência da 

requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 4514407), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 31 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028417-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CERBARO OAB - RS38459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028417-44.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 

ME Vistos. Trata-se de incidente processual para cumprimento de medida 

de  busca  e  ap reensão  de fe r ida  no  p rocesso  n . º 

0305239-76.2014.8.24.0033, Vara Regional de Direito Bancário de 

Itajaí-SC. Estabelece o art. 3º, § 12º, do DEC/Lei n.º 911/69 e hodierdas 

alterações que: “A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo 

da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo.” (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 

Portanto, CERTIFIQUE-SE a autenticidade da decisão ID. 9844124 e 

cumpra-se conforme ali determinado. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 

212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de justiça, 

fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do CPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e 

inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem observadas pelo oficial de Justiça. Devidamente cumprido o 

ato de busca e apreensão, independentemente de determinação, 

remetam-se ao Juízo originário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1030985-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ELISA WESSHEIMER SALIM (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1030985-33.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: SILVIA ELISA 

WESSHEIMER SALIM EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos etc. Visando à segura apreciação do 

pedido de AJG formulado na inicial, determino que a embargante seja 

intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

comprovantes da condição financeira noticiada na espécie. Emendada a 

petição inicial, venham os autos conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031015-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO WEISSHEIMER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1031015-68.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: MARCELO 

WEISSHEIMER EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos etc. Visando à segura apreciação do 

pedido de AJG formulado na inicial, determino que o embargante seja 

intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

comprovantes da condição financeira noticiada na espécie. Emendada a 

petição inicial, venham os autos conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014322-43.2016.8.11.0041

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:

LUCIANA PRATA GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1014322-43.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: LUCIANA PRATA GONCALVES Vistos 

etc. Intime-se a parte demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 981075 Nr: 14647-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I G M SOM AUTOMOTIVO EIRELI ME, IVANO 

GALINDO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 987666 Nr: 17516-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANCIA SANTA RITA AVIATION LTDA, 

MARIA AUGUSTA FONSECA DIAS RIBEIRO, JOSE HAROLDO RIBEIRO 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 15729 Nr: 272-88.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flamboeste Exportação de Alimentos Ltda., 

Mirna Cleide Moreno Rodrigues, ELIAS ANTÔNIO RODRIGUES E SUA 

ESPOSA, HELVÉCIO EZEQUIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - 

OAB:14465-B/MT
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 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte credora, para em 

05 dias, trazer aos autos Certidão Atualizada da Matrícula do Imóvel 

Penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 771152 Nr: 24206-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDIR PAULO MÜHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora trazer a copia da inicial no prazo de cinco dias para 

cumprimento de decisão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1119667 Nr: 18610-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BAROSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB/MT 7.133, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1266387 Nr: 26479-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA S. S. TSCHINKEL - 

OAB:10.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora trazer a copia da inicial no prazo de cinco dias para 

cumprimento de decisão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 442017 Nr: 18266-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA BRASIL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E 

PEÇAS LTDA, PAULA SERGIO DE OLIVEIRA, CÉLIA REGINA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Considerando o teor do pleito retro, determino a penhora de dinheiro da 

parte executada em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução, nos termos do artigo 

854, do CPC.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 453530 Nr: 25299-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP

 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 das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 729897 Nr: 25923-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES DA CEFET MT E CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIA DUMONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/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.: 1074989 Nr: 57503-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE GRACIANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1091638 Nr: 6861-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINA PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, 

CARLINA MARIA RABELLO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte credora, para em 

05 dias, trazer aos autos Certidão Atualizada da Matrícula do Imóvel 

Penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1194393 Nr: 2858-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR L VIEIRA ME, ADENILSON ALVES 

MATOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 18.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1240762 Nr: 18326-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB ARTEFATOS PADILHA LTDA ME, 

VALTENIR MACHADO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1262755 Nr: 25346-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON PAULO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 79058 Nr: 222-96.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES FERTIL PRODUÇÃO IND. COM. 

IMPORT. E EXPORT. LTDA., GILBERTO ALVES VASCONCELOS, JOÃO 

ROBERTO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, WANDERLEY DE SOUZA 

SOARES - OAB:3745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3.365-A/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1076277 Nr: 58100-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G MOTOS COMERCIO LTDA, FABIO LUIZ 

BARBOSA, NEIDE TEREZINHA DADALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora trazer a copia da inicial no prazo de cinco dias para 

cumprimento de decisão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1180516 Nr: 43965-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI LIESENFELD RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora trazer a copia da inicial no prazo de cinco dias para 

cumprimento de decisão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 979217 Nr: 13672-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUIZI DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBENIS PEREIRA JARA - 

OAB:15.967/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) UBENIS PEREIRA 

JARA, para devolução dos autos nº 13672-47.2015.811.0041, Protocolo 

979217, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 54826 Nr: 874-11.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LÚCIA FRANCISCO DE PITTA, FRANKLIN 

ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, ROMEU DE AQUINO NUNES, RICARDO 

RIBEIRO PITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Procedo a intimação das partes para ciência do inicio dos trabalhos 

periciais desiginado para o dia 22.02.2018 às 17:30

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1168036 Nr: 39294-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A RIBEIRO 

- OAB: OAB 5.308/A MT

 Iluminado por tais orientações pretorianas e, considerando o que consta 

dos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Por fim, 

deixo de condenar o demandado no pagamento das despesas e custas 

processuais, tendo em vista que tais elementos foram abarcados no 

acordo de fls. 67/70 dos autos apensos, o qual foi homologado nesta data. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as cautelas de 

estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1045465 Nr: 44100-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEY DA COSTA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1045465 – Busca e Apreensão

 Vistos etc.

Tendo em vista o decurso do prazo requerido à fl. 67, intime-se a parte 

autora 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, 15 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 905172 Nr: 33673-87.2014.811.0041

 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: MARINES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Autos n.º 905172 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 952943 Nr: 1457-39.2015.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA SILVA TALON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MUELLER DOS 

SANTOS - OAB:OAB/PR 68653, ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:OAB/SC 9.755, SERGIO SCHULZE - OAB:7.629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.Condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de forma que o 

autor consiga alienar o veículo descrito na inicial a terceiros.Preclusas as 

vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo. P. I. C.Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1132007 Nr: 23859-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CALVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 Autos n.º 1132007 – Execução

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JOÃO PAULO CALVO, ambos qualificados, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 67/70 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. 67/70, 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, 15 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1019689-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO E SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1019689-14.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DE 

ARAUJO E SANTOS RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. Considerando que a 

parte Autora foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa 

judiciais, mas manteve-se inerte, como se percebe da certidão ID. 

9386549, não há alternativa senão o cancelamento da distribuição. 

Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e 

nos termos do art. 290 do CPC/2015 determino o cancelamento da 

distribuição. Sem custas já que a ausência do recolhimento desta motivou 

a extinção do processo e sem honorários, pois sequer formalizada a 

tringularização processual. Após o transito em julgado, arquivem-se em 

definitivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012480-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHAN MATOS DA SILVA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1012480-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: NATHAN MATOS DA SILVA BORGES Vistos. Trata-se 

de ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência 

contratual da parte Requerida, frisando que este firmou pactos com 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor 

o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 

3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá/MT, 15 de maio de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012734-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1012734-64.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTOES S/A RÉU: CASTOLDI DIESEL LTDA Vistos. Processo pendente 

de recolhimento/vinculação de custas e tax judiciarias. Nos termos dos 

artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte Requerida para 

responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a 

advertência de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). No 

entanto, a expedição da carta de citação é condicionada ao recolhimento 

das custas e taxa judiciais em quinze (15) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição nos termos do art. 290, do NCPC. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025211-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025211-22.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A RÉU: CESAR DOS SANTOS Vistos. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). 

Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo 

de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de agosto 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016221-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1016221-76.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: SERGIO BARBOSA Vistos. Recebo a emenda a inicial 

protocolada pelo credor (ID. 4700197), devendo ser alterado no sistema o 

valor correto atribuído à causa, qual seja: 18.897,44. Nesse sentido, deve 

o Autor promover a complementação das custas e taxa judiciais em quinze 

(15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

290, do CPC/2015. No mais, trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 215 de 648



e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao correto recolhimento das custas e taxa judicial, que 

deverá ser certificado pela Secretaria. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se 

o necessário. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022172-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON ALEX DE SOUZA MOTA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022172-51.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WELLINGTON ALEX DE SOUZA 

MOTA ALMEIDA Vistos. Recebo a emenda a inicial protocolada pelo credor 

(ID. 4364308). Pois bem. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao correto recolhimento das custas e taxa judicial, que 

deverá ser certificado pela Secretaria. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se 

o necessário. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009799-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1009799-51.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO MUNIZ Vistos. Trata-se 

de ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência 

contratual da parte Requerida, frisando que este firmou pactos com 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor 

o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 

3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Cuiabá/MT, 15 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024113-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLE CRISTINA MESQUITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1024113-36.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

SA REQUERIDO: GRAZIELLE CRISTINA MESQUITA Vistos. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão movida por BANCO BRADESCO S/A em face 

de GRAZIELLE CRISTINA MESQUITA, todos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. O feito teve seu trâmite 

normal, sendo foi noticiado a autocomposição dos litigantes (ID. 4745983), 

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 (ID. 4745983), 

através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque, 

SUSPENDENDO o andamento processual na forma pugnada pelos 

litigantes, com espeque no artigo 313, II, do CPC. Decorrido o interregno 

postulado pelas partes para suspensão do feito, intime-se o Autor 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. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014298-78.2017.8.11.0041

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:

JOICE DANHONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1014298-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

SA REQUERIDO: JOICE DANHONI Vistos. Nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Pois bem. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cuiabá/MT, 10 de maio de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003505-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CAIXETA RIBEIRO (EMBARGANTE)

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EMBARGANTE)

LUIZ CLAUDIO SOARES FERREIRA (EMBARGANTE)

EXPRESSO NOVA CUIABA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BARROS GUEDES NEVES DA SILVA OAB - SP169296 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1003505-80.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: LUIZ CLAUDIO 

SOARES FERREIRA, PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, 

RICARDO CAIXETA RIBEIRO, EXPRESSO NOVA CUIABA LTDA 

EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de 

embargos à execução opostos por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS 

LTDA e Outros em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A com fito 

de contraditar a execução de t í tu lo extrajudic ia l  n.º 

1017477-54.2016.8.11.0041 em tramite nesta Unidade Judiciária. Em suma, 

argumentam os Embargantes que o saldo perquirido pelo Embargante não 

é preciso, pois o título objeto da execução contem nulidades. Postulam a 

concessão dos efeitos suspensivos a impedir o prosseguimento do feito 

executivo em razão de arbitrariedades cometidas pelo Embargado e 

igualmente, pela existência de bens móveis e imóveis ofertados em 

garantia fiduciária ao título exequendo. As custas e taxa de distribuição 

foram recolhidas. Certificado então que os presentes embargos foram 

opostos tempestivamente. É o breve relatório. Decido. Sobre os embargos 

do devedor, assim preconiza o art. 919 do CPC: 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. 

Percebe-se que as hipóteses para embargo da ação executiva, são 

taxativas e cumulativas. Pois bem. No que tange aos requisitos para 

concessão da tutela provisória, os Embargantes não comprovaram prima 

facie, apesar de arrazoarem questões de ilegalidades constantes no título, 

a relevância dos fundamentos e do risco de dano irreparável a 

autorizarem a medida pretendida. Consecutivamente, na espécie, ausente 

a garantia do Juízo, não se mostra possível a concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução, pois, malgrado haver bens 

ofertados em garantia, enquanto estes não forem penhorados, não cabe 

suspensão da execução. Nesse sentido, conforme jurisprudência 

elencada por Theotonio Negrão e Outros: “Art. 919: 3b. 'Ainda que 

relevantes os fundamentos dos embargos, a falta de garantia ao juízo 

(penhora, depósito ou caução) impede a suspensão da execução' (JTJ 

347/91: AL 7.389.263-0)” Anote-se igualmente o seguinte julgado: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Recebimento no efeito suspensivo. Ausência 

dos requisitos cumulativos autorizadores do artigo 919, § 1º, do NCPC (art. 

739-A, § 1º, do CPC/73). Ausência de garantia do juízo e alegações dos 

embargos que dependem de aprofundamento instrutório. Decisão mantida. 

RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, 38ª Câmara de Direito Privado, Ag 

2066480-67.2016.8.26.0000. Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, 

unânime, j. 1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

47ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 823. Por estas razões, ausentes os 

requisitos cumulativos elencados no § 1º, do art. 919, do CPC, não atribuo 

efeito suspensivo a estes embargos. Intime-se o Embargado à 

manifestação em quinze (15) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de agosto 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1030985-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ELISA WESSHEIMER SALIM (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1030985-33.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: SILVIA ELISA 

WESSHEIMER SALIM EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
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ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos etc. Visando à segura apreciação do 

pedido de AJG formulado na inicial, determino que a embargante seja 

intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

comprovantes da condição financeira noticiada na espécie. Emendada a 

petição inicial, venham os autos conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016248-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMAR JOSE DOS SANTOS LOBO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016248-59.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADMAR JOSE DOS 

SANTOS LOBO Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora 

pugna pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4534055), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C Cuiabá (MT), 24 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016780-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATUZALEM RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016780-33.2016.8.11.0041 REQUERENTE: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: MATUZALEM 

RODRIGUES DE CARVALHO Vistos. Conforme se depreende dos autos a 

parte autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

6052161), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C Cuiabá (MT), 24 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017104-23.2016.8.11.0041

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:

Raffaela Santos Martins (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1017104-23.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: RAFFAELA SANTOS MARTINS Vistos. Conforme 

se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, desnecessária a anuência da 

requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 4349501), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C Cuiabá 

(MT), 24 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019545-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYENDER CESAR SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019545-74.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAYENDER CESAR 

SILVA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4494811), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C Cuiabá (MT), 24 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019479-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019479-94.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DARI JARBAS 

DE LIMA ALBUQUERQUE Vistos. Conforme se depreende dos autos a 

parte autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

4298047), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 
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ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 29 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018002-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRISMAR FERREIRA DE ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1018002-36.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: IRISMAR FERREIRA DE ALENCAR Vistos. Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, desnecessária a anuência da 

requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 5903183), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

restrição via Renajud incluída pelo Juízo. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C Cuiabá 

(MT), 29 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018912-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BRANCHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1018912-63.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCELO BRANCHER 

Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4645756), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos restrição via Renajud incluída pelo 

Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações 

e/ou gravame. Certifique-se o decurso de prazo de imediato tendo em 

vista a renuncia ao prazo recursal pelo Autor e arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 29 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019346-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019346-52.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALIANCA 

LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI Vistos. Conforme se depreende dos 

autos a parte autora pugna pela desistência da ação e consequente 

extinção do presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis 

que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte 

requerente (ID. 4155567), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela 

parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos restrição via 

Renajud incluída pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 29 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020383-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON SATELES DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020383-17.2016.8.11.0041 REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: JACKSON SATELES DE MATOS Vistos. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE -MT deduziu a 

ação referenciada em face de JACKSON SATELES DE MATOS, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que as partes noticiam a 

autocomposição dos litigantes (ID. 4555222), 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 (ID. 4555222) 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. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do 

acordo em comento. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer 

restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021724-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GUENDA OAB - SP101856 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SOARES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 
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do Processo: 1021724-78.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FELIPE SOARES RAMOS 

Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4564495), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021857-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAILSON DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1021857-23.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAILSON DA SILVA 

ARRUDA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4369458), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021994-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER MARCIO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1021994-05.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: HELDER MARCIO SOUZA Vistos. Intimada a 

Autora a emendar a inicial para trazer aos autos comprovante válido de 

notificação do Devedor nos termos do despacho (ID. 4328741), 

manteve-se silente conforme faz prova a certidão ID. 7830238, mesmo 

com a advertência do indeferimento da petição inicial, caso não atendido o 

despacho. A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, que "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente". Daí porque, para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não basta que o 

devedor esteja em mora, mas sua prova com a notificação feita por carta 

registrada e com aviso de recebimento. Ou seja, embora haja cláusula 

resolutiva expressa, para que se configure inadimplemento absoluto a 

ensejar a medida de apreensão, tem-se como imprescindível a prévia 

notificação para que os efeitos da resolução se operem. Nesse sentido, a 

C. Corte já deixou assentado que: "Conforme a jurisprudência pacífica 

desta Corte a mora deverá ser comprovada por carta registrada expedida 

por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do 

título, a critério do credor, desde que, neste último caso, reste comprovado 

que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que não ocorreu no 

presente caso. Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação 

de busca e apreensão." (EDcl no AgRg no Ag 1125417/SC, Rel. Min. Paulo 

de Tarso, 3ª Turma, J. 14/03/2011). No presente caso, o Autor instruiu a 

inicial com comprovante de notificação do Devedor, contudo, malsucedido, 

pois, foi devolvida a correspondência com a informação “endereço 

desconhecido” (ID. 4311865) e tampouco fora promovida sua notificação 

por protesto de título. De tal modo, não tendo a instituição financeira 

demonstrado que notificou a parte requerida não se há falar em 

comprovação da mora e por esta razão, diante do não preenchimento do 

requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, ou 

seja, a comprovação da mora, falta requisito de admissibilidade do pedido, 

sendo de rigor o indeferimento da inicial. O feito, assim, deve ser extinto 

sem julgamento de mérito, em razão da falta de interesse de agir, assim 

sendo, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que 

faço com base no art. 485, I, c/c art. 321, Parágrafo Único, ambos do CPC, 

eis que indefiro a petição inicial. Custas remanescentes pelo Autor e sem 

honorários. Certifique-se o transito em julgado oportunamente, e 

arquive-se. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de maio de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021025-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES PEREIRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1021025-87.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LOURDES PEREIRA DE ARRUDA Vistos. Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, desnecessária a anuência da 

requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 4666561), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020829-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020829-20.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: ROBELIA DA SILVA MENEZES Vistos. 
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Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito, desnecessária a 

anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 4947692), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve 

nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020624-88.2016.8.11.0041

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:

WALDECY NASCIMENTO DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020624-88.2016.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: WALDECY NASCIMENTO DA MATA Vistos. 

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito, desnecessária a 

anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 4900901), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve 

nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020014-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANN ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020014-23.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAIANN ALVES 

PEREIRA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4436862), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022097-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO ROSANA SANTOS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1022097-12.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CONCEICAO ROSANA 

SANTOS SANTANA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte 

autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

5022163), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020303-53.2016.8.11.0041

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:

SONIA MARIA DANTAS SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020303-53.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: SONIA MARIA DANTAS SALES Vistos. 

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito, desnecessária a 

anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 4444102), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve 

nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

de imediato diante da desistência do prazo recursal e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020149-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUCIRENE FORTALEZA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020149-35.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NEUCIRENE 

FORTALEZA DE QUEIROZ Vistos. Conforme se depreende dos autos a 

parte autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

4297584), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013013-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENILZA DE ARRUDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1013013-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BENILZA DE 

ARRUDA FERREIRA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte 

autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

6866149), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014659-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA BRANDAO GOUVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014659-95.2017.8.11.0041 AUTOR: NAIARA BRANDAO 

GOUVEIA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito, desnecessária a 

anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 7141145), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem custas pois foram 

concedidos à Autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, e 

sem honorários pois a parte adversa sequer foi citada. Certifique-se o 

transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014482-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014482-34.2017.8.11.0041 AUTOR: AGOSTINHO FERREIRA 

DE SOUZA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora 

pugna pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 7221065), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019446-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE NOGUEIRA PRADO (REQUERENTE)

CAMILA MARCELINA MILIONS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT0015541A-O 

(ADVOGADO)

DENYSE KASSIA SANTOS OAB - SP360943 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019446-07.2016.8.11.0041 REQUERENTE: REGINALDO 

JOSE NOGUEIRA PRADO, CAMILA MARCELINA MILIONS PRADO 

REQUERIDO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA Vistos. 

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito, desnecessária a 

anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 4542462), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1015295-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO ROCHA CUSTODIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1015295-95.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DANILO ROCHA 

CUSTODIO Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora 

pugna pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 4554893), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 31 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014736-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE NUNES NANTES SALASAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014736-41.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: TATIANE NUNES NANTES SALASAR Vistos. Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, desnecessária a anuência da 

requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 4927272), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 31 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016041-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA DOMINGA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016041-60.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ANGELITA DOMINGA BATISTA Vistos. Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, desnecessária a anuência da 

requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 5864830), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 31 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013570-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PASCOAL NUNES RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1013570-71.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU SEGUROS 

S/A REQUERIDO: CELSO PASCOAL NUNES RONDON Vistos. Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, desnecessária a anuência da 

requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 4514407), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 31 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021084-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1021084-75.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROSANGELA 

SOUZA Vistos. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

deduziu a ação referenciada em face de ROSANGELA SOUZA, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que as partes noticiam a 

autocomposição dos litigantes (ID. 4804337), requerendo sua 

homologação e extinção do feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes 

termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 
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celebrado entre as partes (ID. 4804337) 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. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do 

acordo em comento. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer 

restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 31 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009462-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO DA COSTA FARIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo 

comum de 10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais 

consubstanciados na quantia de R$ 3.570,00 sob pena de concordância 

tácita.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014717-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO REI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo 

comum de 10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais 

consubstanciados na quantia de R$ 4.250,00 sob pena de concordância 

tácita.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020296-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIROMI KIKUDA (EXECUTADO)

NELSON HIROSHI KIKUTA (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 do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004973-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO (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 do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017510-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

LEANDRO PAES DE FARIAS (EXECUTADO)

ALESSANDRO FARIAS 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 do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030395-56.2017.8.11.0041

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:

JOSEANE DE CASTRO LUCENA CABRAL (EXECUTADO)

FABRICIO DE LUCENA CABRAL (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 do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033485-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENICE CAMARGO MIELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para 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: 1023575-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS NEVES DA SILVA 036.908.351-27 (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 do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VITORIA RIBEIRO MATHIAS (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003002-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA PATRICIA HERANE SCHAUREN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003002-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: HELENA PATRICIA HERANE 

SCHAUREN DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003232-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER MARCIO GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003232-67.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: WALTER MARCIO GUIMARAES DESPACHO Vistos e etc. 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003233-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PEREIRA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003233-52.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ANDERSON PEREIRA NEVES DESPACHO Vistos e etc. 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003074-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M M DI MERLO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003074-12.2018.8.11.0041 AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO RÉU: M M 

DI MERLO - ME DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003133-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LIMA XAVIER DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003133-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

GUILHERME LIMA XAVIER DOS SANTOS DESPACHO Vistos e etc. 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025183-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE MARTHA BARBOZA (EXECUTADO)

E. A. S COMERCIO DE BORRACHAS E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ELISMAR ALVES DE SOUZA (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 do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020382-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA VIEIRA BATISTA (EXECUTADO)

EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT0008119A (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 os 

EMBARGOS juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal, bem 

como manifestar - se a respeito da certidão do oficial de justiça de 

id.9682875

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027750-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PEREIRA CARDOSO FARBI (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 do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015843-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (RÉU)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (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 do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013296-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR BARROS (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 do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019062-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR ROSARIO (EXECUTADO)

ROSARIO COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS CEREAIS LTDA - EPP 

(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 do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021332-41.2016.8.11.0041

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:

LUCIANO LACERDA NUNES (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 do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012963-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SIMAO NEVES (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 do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 432112 Nr: 12084-78.2010.811.0041

 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: CRESO SANTOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440/MG

 Vistos etc.

I – Oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário 

de Mato Grosso requisitando as vinculações dos valores depositados 

nestes autos (fls. 198/200), devendo ainda a Sra. Gestora encaminhar 

uma cópia dos comprovantes de depósitos judiciais, no prazo de 02 (dois) 

dias.

II – Intime-se o exequente para manifestar sobre a petição de fls. 198/200, 

bem como para informar os dados bancários do autorizado para proceder 

à expedição de alvará de levantamento dos valores depositados na 

subconta vinculada a este processo, referente ao cumprimento da 

sentença, fls. 124/127, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813994 Nr: 20466-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO JUNIO DE OLIVEIRA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROCRED CFI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, OSCAR CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - 

OAB:6.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ROSSI - 

OAB:282.542/SP, MARCELO MOREIRA DE SOUZA - OAB:140.137/SP

 Vistos etc.

Intime-se o advogado da parte exequente Arnaldo Ribeiro de Almeida Filho 

OAB/MT 14.760, para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à 

devolução do valor pago em duplicidade conforme alvará nº 

314460-7/2017, fls. 124/125, tendo em vista o pagamento realizado em 

duplicidade pelo executado, o que pode ser verificado pelos documentos 

acostados aos autos, depósito realizado na Caixa Econômica Federal, fls. 

74/77, e depósito realizado no Banco do Brasil, 113/114, bem como a 

transferência realizada pela Caixa Econômica, fl. 120.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 69915 Nr: 2906-96.1996.811.0041

 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 AUTOLATINA S/A - DIVISÃO FORD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDES LUIZA GONZAGA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante da apresentação da Apelação, às fls. 205/210-v, intime-se o 

requerido para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

II – Decorrido o prazo, subam os autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 390059 Nr: 25637-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, BRUNO POMPEO FELIX, CONSPAVI - CONSTRUÇÃO E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES BATISTA 

SANTOS - OAB:108354, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se 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.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 986412 Nr: 16879-54.2015.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA DA COSTA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB: 7355 A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT

 Tendo em vista que a Ação Revisional, que versa acerca de contrato de 

financiamento para aquisição de veículo, em apenso (Autos n. 

365.02.2009.811.0041- código 404683), já se encontra com trânsito em 

julgado e, em fase de cumprimento de sentença, vislumbra-se, destarte, 

que a presente ação de reintegração de posse perdeu o seu objeto, em 

razão de ser o mesmo daquele descrito acima.

Em face disso, julgo extinta a presente ação de Reintegração de Posse, na 

forma do art. 485, VI do CPC/2015.

Custas remanescentes, se houver, ficarão a cargo do Requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas devidas.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1093013 Nr: 7506-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIAGO E SENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - OAB:13.920

 Vistos etc.

Tendo em vista as certidões de fls. 57 e 66, defiro o pedido de fls. 74.

Cite-se a requerida por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cite-se a executada, por edital, nos parâmetros das alterações previstas 

no artigo 257, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil, com 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 80753 Nr: 905-70.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERESTINO RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARITO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:7.531/GO

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos, verifico que fora realizado acordo entre as 

partes, sendo o mesmo homologado por sentença, consoante fls. 157.

Assim, defiro o pedido de fls. 166. Expeça-se ofício ao Registro Geral de 

Imóveis de Poconé-MT solicitando à baixa da penhora realizada às fls. 19, 

que recaiu sobre o imóvel descrito às fls. 167-v/168.

II – Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 160, arquive-se o 

presente com as devidas baixas.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 249460 Nr: 16723-81.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA BABY IND. E COM. DE 

CONFECÇÕES LIMITADA - EPP, CARMEM MARQUES REIS

 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: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 JULGO EXTINTO o presente processo EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do CPC/2015 e em 

consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, devendo incidir todas as 

orientações ali previstas.Consigno que, a parte exequente poderá 

requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente 

instruída com a Certidão de Crédito, a ser expedida nos termos do artigo 

4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de 

propriedade do devedor/executado, devendo indicar com precisão e 

objetividade, a providência apta ao regular prosseguimento do feito, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão. Transitada em julgado, os autos deverão ser 

enviados ao Cartório Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 

3º do referido provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se 

o arquivamento definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de 

certidão negativa ao devedor até a efetiva quitação do débito ou nova 

determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).P. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 281396 Nr: 6539-32.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS 

JUNIOR - OAB:9.674/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464719 Nr: 32558-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. W. N. DE SIQUEIRA MODAS - ME, BENEDITO 

WILSON NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 745063 Nr: 42174-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA VALE AZUL LTDA - ME, 

ADRIANA PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via do 

processo de execução.Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem 

pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o 

requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, 

perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido 

impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento 

deste E. Tribunal de Justiça(...).DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro, via de consequência, necessário se faz, a 

desconstituição da penhora online realizada via Bacenjud (fls. 91/94), 

motivo pelo qual, determino:I – Tendo em vista o extrato fornecido pelo 

SisconDJ informando que não há conta para o referido processo, oficie-se 

ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato 

Grosso requisitando a vinculação do numerário bloqueados neste feito (às 

fls. 91/94), no prazo de 02 (dois) dias.II – Intime-se as executadas para 

colacionarem aos autos os dados necessários para expedição de alvará, 

no prazo legal.III – Colacionadas as informações, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados na Conta Única, em favor das 

executadas.Condeno o Banco requerente apenas e tão somente em 

custas processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, 

tendo em vista que inexiste advogado das executadas constituído nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789526 Nr: 43539-90.2012.811.0041

 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: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRICE SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819542 Nr: 25815-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Almeida - 

OAB:OAB/RS - 43.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco requerente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 913953 Nr: 39460-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRIEDRICH POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê-se baixa nos autos e remetam-os ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 9025 Nr: 2755-91.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO MURAD, Jonas Rachid 

Murad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS R.M. FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas R. M. Filho - OAB:6105

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo de execução, movido em desfavor do espólio de 

Osvaldo Murad, cujos autos de arrolamento de bens, nº 

461-81.1999.8.26.0483, encontra-se aguardando provocação no arquivo 

do Foro de Presidente Venceslau-SP, consoante se verifica da informação 

prestada por tal juízo, fl. 202.

 II – Verifico que fora realizada a penhora no rosto daqueles autos, fl. 116. 

Devidamente intimada, a representante legal, fl. 161, sem interposição de 

embargos, pagamento do débito, nem ofereceram bens a penhora. Aliados 

ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que 
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indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.

Ressalto que a multa cominada pelo art. 523, parágrafo 1º do Novo Código 

de Processo Civil somente incidirá após a intimação do devedor para 

cumprimento da sentença condenatória, pessoalmente ou através de seu 

advogado.

Desse modo, defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 205/206 

e, para tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do 

débito atualizado em 15/08/2017 - R$ 345.763,75 (trezentos e quarenta e 

cinco mil setecentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

ao executado: Jonas Rachid Murad, CPF: 064.692.388-90 e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central, com 

fundamento na Súmula nº 328 do STJ, in verbis:

“Na execução contra instituição financeira, é penhorável o numerário 

disponível, excluídas as reservas bancárias mantidas pelo Banco Central.”

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

 Intimem-se a parte executada, dando-lhe ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 

836 do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 72390 Nr: 9360-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOVERDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIS BUCAIR EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, RAMIS BUCAIR, ELZA FARIA BUCAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT

 Vistos etc.

I – Em razão da petição de fls. 304/305, cujo conteúdo versa acerca da 

devolução do Alvará nº 47503/2009, provavelmente cancelado, oficie-se à 

Conta Única do Poder Judiciário para vincular a estes autos os numerários 

depositados em razão da venda do imóvel anteriormente penhorado fls. 

274/276;

II – Intimem-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 5 

(cinco) dias., sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 86974 Nr: 9993-93.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTAL BANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, conforme 

certificado à fl. 201.

II – Em razão da fixação dos honorários de sucumbência, às fls. 

191/192-v, intimem-se o executado, nos termos do artigo 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação dos executados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 288899 Nr: 9402-58.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 

SERV. PÚB. EST. PODER EXECUTIVO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FEITOSA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as inúmeras tentativas frustradas de constrição de bens 

do devedor, como forma de satisfazer o direito do credor, tenho que o 

pedido de fls. 94/95 merece parcial deferimento.

Em regra, os débitos contraídos pelas pessoas devem ser compatíveis 

com os seus ganhos, sob pena de se fomentar o calote.

 Nesse sentido, é necessário assegurar a prestação jurisdicional, 

garantindo-lhe efetividade, utilizando assim, em situações excepcionais, o 

bloqueio, a fim de preservar o direito do credor em receber o bem da vida 

a que faz jus e, assegurar ao devedor, em contrapartida, o direito de 

efetuar o pagamento sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a 

dignidade e as condições de sobrevivência.

Assim, devem ser sopesados, em cada caso concreto, os princípios da 

menor onerosidade para o devedor, e o da máxima efetividade da 

execução, sob pena de se dar causa a intoleráveis injustiças.

 Deste modo, a vista de assegurar o resultado prático desta execução e, a 

fim de coibir o enriquecimento ilícito do devedor, à custa do credor, 

admite-se, excepcionalmente, a penhora de até 30% (trinta por cento) dos 

seus vencimentos, como forma de dar efetividade ao processo, sem que a 

medida constitua afronta ao artigo 833, inciso IV do CPC e ao princípio da 

menor onerosidade.

Nesse diapasão vem-se posicionando o E. Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DINHEIRO. CONTA-CORRENTE. 

APOSENTADORIA E PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. I – A penhora de dinheiro 

em conta-corrente está em consonância com o disposto no art. 665 do 

CPC bem como é o meio mais apto a garantir a celeridade e a efetividade 

da prestação jurisdicional, sobretudo no caso dos autos, que se trata de 

execução de sentença homologatória de acordo. II – Ausente a prova de 

que a penhora dos crédito referentes à aposentadoria e à pensão 

previdenciária trará prejuízo à agravante, porquanto foi limitada a 30%. III – 

Agravo de instrumento conhecido e improvido. Unânime”. 

(20050020096058AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 4ª Turma Cível, julgado em 

15/12/2005, DJ 21/02/2006 p. 120 – sem grifo no original);

 “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA 

SOBRE DINHEIRO. BANCO ONEROSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 

PRECEDENTES. I. Esta Corte Superior tem fixado o entendimento que 

preconiza a possibilidade de a penhora recair sobre o saldo existente em 

conta-corrente sem que ocorra ofensa ao princípio da menor onerosidade 

para o devedor. II. Precedentes do STJ. III. A mitigação do art. 620 do CPC 

deve ser analisada à luz das peculiaridades de cada caso, não devendo 

nunca ser utilizada como instrumento para subverter a ordem lógica e 

natural do processo de execução. IV. Agravo regimental desprovido.”(4ª 

Turma, Ag,Rg no Ag 688511/RS, Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 

21.11.2005, p. 252).

A propósito da questão, o Tribunal de Justiça de nosso Estado já decidiu o 

seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE 

PROVENTOS – PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO – POSSIBILIDADE 

– LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS – RECURSO NÃO 

PROVIDO.

A penhora de 30% (trinta por cento) de valores oriundos de verba 

remuneratória/salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor 

e muito menos em ofensa ao inciso IV, do art. 649, do Código de Processo 
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Civil.

Permitir a absoluta impenhorabilidade sobre os proventos do executado, 

mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do 

crédito, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra 

respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas 

reformas da lei processual civil que visam dar maior efetividade ao 

processo executivo.” (TJ/MT – RAI nº 97956/2010 – 2ª Câm.Cível – 

Rel.Dra. Marilsen Andrade Adário – Julg.16/02/2011).

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON LINE – 

INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE SALÁRIO – DECISÃO QUE NÃO 

DESCONSTITUI INTEGRALMENTE A PENHORA, APENAS A REDUZ AO 

PERCENTUAL DE 30% DESSAS VERBAS – ALEGAÇÃO DE 

IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO.

Restando inócuas as diversas tentativas de penhora em bens dos 

devedores, admite-se, excepcionalmente, a penhora de até 30% das 

verbas salariais, como garantia da efetividade do processo, não 

configurando excessiva onerosidade e evitando-se o enriquecimento sem 

causa do devedor, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico 

pátrio. Precedente do TJMT (RAI 97956/09).” (TJ/MT – RAI nº 46043/2010 – 

1ª Câm.Cível – Rel.Dr.Alberto Pampado Neto (Julg.12/04/2011).

Com tais considerações, defiro o pedido constante da petição de fl. 94 e 

determino a penhora de 30% (trinta por cento) do valor líquido dos 

proventos mensais do executado, que deverá ser feita através de 

descontos em folha de pagamento, com repetição mensal no mesmo 

percentual, até a completa satisfação do crédito exequendo, como medida 

excepcional para assegurar o resultado prático da execução.

E para tanto, oficie-se à fonte pagadora do executado, MT PREV, órgão 

responsável pelo pagamento dos servidores aposentados do Estado de 

Mato Grosso, encaminhando-se cópia do documento vindo à fl. 94.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386594 Nr: 22313-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL CHURRASCARIA RESTAURANTE E 

BUFFET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 17/07/2009.

 Vejo que os executados foram devidamente citados, via edital (fls. 36/39), 

tendo o banco exequente postulado por penhora online, consulta de bens 

junto à Delegacia da Receita Federal, bem ainda, desde agosto de 2013 

segue o requerente em busca da satisfação do crédito, tendo exaurido os 

meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora.

Às fls. 75/76, postula o banco exequente pela intimação do executado 

para cumprir a determinação contida no artigo 774 do CPC/2015.

 Com efeito, há mais de 08 (oito) anos, objetiva o banco exequente 

satisfazer seu crédito sem obter êxito. Desta forma, não me parece que a 

intimação das executadas para indicar bens passíveis de penhoram sob 

pena da multa contida no artigo 774 do CPC, neste momento, seja 

satisfatório e eficaz.

Desse modo, intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão 

de credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 396784 Nr: 31003-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS, 

KATIA C. DA CRUZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 115. E para tanto, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, do imóvel descrito matriculado sob nº R-3-84-635, registrado 

junto ao 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT, 

consoante documentos acostados às fls. 116/118, devendo o Oficial de 

Justiça proceder à intimação do executado acerca da penhora realizada.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 423818 Nr: 8088-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO BLASZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO BECKER - 

OAB:69061/RS, MARILENE BOMBARDELLI CERESER - OAB:77060/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945-B/MT

 Vistos etc.

Revogo a decisão de fl. 380, diante de seu evidente equívoco.

Tendo em vista os motivos contidos na petição de fl. 379 do perito contábil, 

entendo necessária a designação de nova data para início dos trabalhos 

periciais.

E para tanto, desde já, designo o dia 21/03/2018, às 14:00 horas para o 

início dos trabalhos periciais.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se o perito nomeado, as partes e seus patronos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 442440 Nr: 18467-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMO SERVIÇOS DE COBRANCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, JOSE GUILHERME FONSECA DIAS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CONERA BARBOSA - 

OAB:19642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 Vistos etc.

Tendo em vista a petição de fls. 298, noticiando acerca de possível 

acordo, intime-se o exequente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para informar sobre as tratativas do mesmo, bem 

como para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 446338 Nr: 20667-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA ALVES DA CRUZ DE CASTRO - ME, 

PATRICIA ALVES DA CRUZ DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Quanto à manifestação, fl.54, pelo douto Curador nomeado, reputo 

válida a citação editalícia dos executados, posto que essa se baseou na 

informação prestada pelo Oficial de Justiça de que os mesmos estão em 

lugar incerto e não sabido (fl. 35). É o quanto basta para atendimento à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 230 de 648



norma contida no artigo 256, II, do CPC, não havendo, assim, que se falar 

em nulidade.

II – Intime-se o exequente, 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 da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 700266 Nr: 34889-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDA GENIR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 Vistos etc.

I – Certifique a Secretaria o decurso de prazo para cumprimento do item III, 

da decisão de fl. 133.

II – Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 134 do exequente, 

e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito - 

R$ 22.248,94 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa 

e quatro centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à executada: Banco Finasa S/A, CNPJ n. 

07.207.996/0001-50, fls. 08, e, consequentemente, formalizo o protocolo, 

cuja cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas 

mantidas pelo Banco Central, com fundamento na Súmula nº 328 do STJ, in 

verbis:

“Na execução contra instituição financeira, é penhorável o numerário 

disponível, excluídas as reservas bancárias mantidas pelo Banco Central.”

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intime-se o banco executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 703802 Nr: 38446-20.2010.811.0041

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULUS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Às fls. 51/54, o exequente comunicou que as partes celebraram 

acordo, cujo término ocorreria em 21.06.2017, razão pela qual foi deferida, 

a pedido da parte, a suspensão do feito.

Constatado o decurso do prazo estabelecido para cumprimento da 

obrigação e transcorridos mais de 5 (cinco) anos da suspensão do feito, 

não houve qualquer manifestação da parte interessada.

Diante disso, homologo, por sentença, para que surta os devidos e legais 

efeitos, o acordo celebrado pelas partes, instrumentalizado às fls. 51/54.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios serão 

adimplidas conforme estabelecido no acordo.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729378 Nr: 25377-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Intime-se o advogado da parte exequente, Eliane Gomes Ferreira OAB/MT 

9.863, para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à devolução do valor 

pago a maior, conforme alvará nº 356022-8/2017, fl. 257, tendo em vista 

que o referido valor, consoante determinado na sentença de fls. 

253/254-v, deveria ter sido assim dividido:

a) R$ 539,77 deve ser restituído ao executado, em razão de se tratar de 

excesso na execução, devidamente apurado pela contadoria judicial 

(fl.245 e 252);

b) A diferença, consistente em R$ 2.332,86, em favor do exequente, na 

forma indicada à fl. 249.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763499 Nr: 16087-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Às fls. 22/24, o exequente comunicou que as partes celebraram 

acordo, cujo término ocorreria em 09.08.2017, razão pela qual foi deferida, 

a pedido da parte, a suspensão do feito.

Constatado o decurso do prazo estabelecido para cumprimento da 

obrigação e transcorridos quase 5 (cinco) anos da suspensão do feito, 

não houve qualquer manifestação da parte interessada.

Diante disso, homologo, por sentença, para que surta os devidos e legais 

efeitos, o acordo celebrado pelas partes, instrumentalizado às fls. 22/24.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios serão 

adimplidas conforme estabelecido no acordo.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763879 Nr: 16485-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERNANDO BALDINI - ME, DANILO 

FERNANDO BALDINI, PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 
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de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845793 Nr: 49434-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDO ALVES DE LIMA - ME, JOSENILDO ALVES 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

O executado comparece às fls. 78/79, informando o pagamento da 

condenação.

A parte exequente comparece à fl. 84, concordando com os valores 

depositados nos autos pelo executado, requerendo a expedição de 

alvará.

Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ, oficie-se ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

requisitando as vinculações dos valores depositados nestes autos à fl. 

79, devendo ainda a Sra. Gestora encaminhar uma cópia dos 

comprovantes de depósitos judiciais, no prazo de 02 (dois) dias.

Após, expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados na 

Conta Única, em favor do patrono do exequente, consoante fl. 84.

Ante o pagamento da integral da condenação e, a concordância da parte 

exequente, julgo e declaro extinto o processo em fase de cumprimento de 

sentença, na forma da previsão contida no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 922629 Nr: 45016-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos, verifico que a guia de depósito juntada à fl. 43, 

para comprovar o pagamento determinado na sentença de fl. 36/36-v, 

trata-se da mesma juntada aos autos em apenso (código 845793) de fls. 

78/79, o que demonstra o não cumprimento da obrigação.

Em razão disso, a parte autora aportou aos autos (fl. 44), pedindo de 

aplicação do comando insculpido no artigo 523, §1º do CPC/2015.

II – Desse modo, defiro a incidência da multa prevista no artigo 523, §1º do 

CPC/2015.

 III – Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga 

aos autos o valor do débito atualizado, a fim de prosseguir com o pedido 

de penhora on line.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 65836 Nr: 140-60.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arbil Comércio e Representaçãoes Ltda, 

MARINEZ FERREIRA DA COSTA, MARCIA CRISTINA DOS SANTOS 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT, MARINA FURLAN - OAB:51.789, SÉRGIO HENRIQUE DE 

BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via do 

processo de execução.Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem 

pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o 

requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, 

perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido 

impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento:

(...).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.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo em relação aos executados Arbil 

Comércio e Representações Ltda e Marcia Cristina dos Santos, com fulcro 

nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o 

título executivo que lhe serve de parâmetro.Proceda-se a exclusão dos 

executados Arbil Comércio e Representações Ltda e Marcia Cristina dos 

Santos do polo passivo da demanda.Remetam-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para as devidas alterações na capa dos autos, bem como no 

sistema Apolo.Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído aos executados nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se.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.: 76742 Nr: 1751-63.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM ROBERTO ROSILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, RAIMUNDO GIRELLI - OAB:1450/MS

 Vistos etc.

Defiro a consulta de bens do executado pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta de bens do executado: 

William Roberto Rosilio – CPF nº 202.868.301-59.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, trazendo aos 

autos o cálculo do débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 78143 Nr: 451-03.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBANO DE ALMEIDA BARROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATO - OAB:PR 10.001, 

WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação às 

fl. 270, recebo a apelação de fls. 260/262, em seus regulares efeitos.

Subam os autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento 

meus protestos de estima.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 141715 Nr: 26204-73.2003.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: louise rainer - OAB:16691, 

ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Certifique a Secretaria quanto a tempestividade do recurso de apelação 

vindo às fls. 146/151.

Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no 

prazo.

II – Cumpridos os itens anteriores, subam os autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

III – Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 178725 Nr: 26075-34.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HEXABANCO S/A (LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - 

OAB:15335/SP, Carlos Henrique Spessoto Persoli - OAB:138630/SP

 Vistos etc.

I – Tendo em vista o procedimento indicado pela Conta Única no Ofício 

4649/2017-DDJ, vindo à fl. 238, proceda-se à expedição de alvará na 

forma ali indicada, fazendo-se constar “valor total para zerar a conta”.

II – Intime-se a Massa Falida do banco executado, na pessoa de seu 

patrono, síndico dativo, Dr. Alfredo Luiz Kugelmas – OAB/SP n. 15.335, 

para trazer aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, guia para 

depósito judicial emitido junto ao Juízo da 16ª Vara Cível do Foro Central da 

Capital de São Paulo, possibilitando a transferência dos valores 

depositados nestes autos, para àquele Juízo Falimentar no processo n. 

583.00.2002.109434-9, indicado à fl. 207.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 235814 Nr: 4920-04.2006.811.0041

 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: JACKSON MARIO DE SOUZA - ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A. - SANTANDER 

BANESPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 

OAB/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - OAB:17508/MT, 

WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Vistos etc.

Diante da impugnação ao cálculo apresentado pelo perito contábil 

nomeado, apresentada pelo banco executado às fls. 757/759, dê-se vista 

dos autos ao perito para ciência, manifestação/elucidação e se for o caso 

para realizar novo cálculo.

Após, dê-se vista às partes.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 248196 Nr: 15724-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTAL EAGLE BRASIL LTDA, DELANO 

MARCUS COUTINHO GONDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I –Trata-se de Execução por Título Extrajudicial proposta por 

Bco Santander (Brasil) S/A em face de Continental Eagle Brasil Ltda. e 

outros.II–Cumpre esclarecer, que a parte executada teve sua citação 

efetivada por edital, conforme às fls. 71/76. Ato contínuo, foi nomeado 

curador especial, fl.100, que ofereceu resposta por negativa geral, fl 

102.III –Devidamente intimados, os executados não pagaram a dívida e 

nem ofereceram bens a penhora (...).Desse modo, defiro o pedido de 

penhora on-line de fls.104/105 e, para tanto, ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito em 07/08/2017 - R$ 254.159,98 (...), 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

aos executados: Continental Eagle Brasil LTDA – CNPJ nº 

04.476.439.0001-46, e Delano Marcus Coutinho Gondim, 

CPF:142.057.854-53, de conseguinte, formalizo o protocolo, cuja cópia faz 

parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 

Banco Central, com fundamento na Súmula 328 do STJ, in 

verbis:“(...).Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos da IN 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento nº 04/2007–CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os 

executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do § 3º do artigo 854 do CPC.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao débito, desbloqueie-se a importância, pois, nos termos do artigo 

836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 271335 Nr: 2995-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA, CLÁUDIA 

AMÉLIA LIMA DE CASTRO PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos etc.

Diante da impugnação ao cálculo da Contadoria apresentada pelo banco 

executado às fls. 423/424, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

ciência, manifestação/elucidação e se for o caso para realizar novo 

cálculo.

Após, dê-se vista às partes.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 362488 Nr: 32445-87.2008.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LAIS GUIMARÃES COSTA MARQUES, 

HLDELBRANDO DA COSTA MARQUES, ESPÓLIO DE BOAVENTURA DA 

COSTA E SILVA NETO, GERANTINA MARGARIDA DA COSTA E SILVA, 

ESPÓLIO DE HEITOR FERNANDEZ, DALVA FERRER BRANDÃO, ESPOLIO 

DE ARTHUR FURLAN, MARIA APARECIDA PEREIRA VIANA, PETRONILHA 

DIAS FERNANDEZ, ESPÓLIO DE SALVADOR VIANA NETO, ESPÓLIO DE 

JULIO DA SILVA PEREIRA, NELZITA FRANÇA DA SILVA FERREIRA, 
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ESPÓLIO JOÃO BOSCO PRADO DE ABREU, JULIA RODRIQUES DE ABREU, 

ESPÓLIO JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRANDÃO, NEUZA DE CAMPOS, 

JANDER RUELA PEREIRA, ESPÓLIO DE DERCY GOMES DA SILVA, 

CLYVISTON DE OLIVEIRA CAMPBELL, ANGELA MARIA CASTRILLON, 

GLODINER JOSUE FURLAN, ERMICE TEIXEIRA DA SILVA, FERNANDO DA 

SILVA, EUCLIDES FERREIRA DA SILVA, HELENA AUGUSTA CRUZ DE 

DEUS, GLEICE CASTRILLON DE SOUZA, INES AMELIA PACHECO DE LARA 

PINTO, NEUZA SILVA BARBOSA, JOÃO VALÉRIO POUSO DE MESQUISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT, MARIZE TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:11888-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar de protesto interruptivo de prazo prescricional, 

cuja sentença julgou procedente o pedido, condenando, destarte, a parte 

ré, ao pagamento dos honorários, arbitrados, inicialmente, em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais).

A parte ré compareceu às fls. 270/275, informando o pagamento da 

condenação.

A parte autora comparece à fl. 278, requerendo a expedição de alvará.

Oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de 

Mato Grosso requisitando informações acerca do depósito judicial 

protocolo 806346646, de fl. 274, requisitando a vinculação do numerário 

depositado neste feito, no prazo de 02 (dois) dias.

Após, expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados na 

Conta Única, em favor do patrono da parte autora Luiz Gustavo Giaretta, 

CPF nº. 946.110.921-00, Banco SICREDI, Conta nº. 43494-9, Agência nº. 

0810, consoante fls. 278.

Ante o pagamento integral da condenação e a concordância da parte 

autora, julgo e declaro extinto o processo em epígrafe, na forma da 

previsão contida no artigo 924, inciso II do CPC.

Remetam-se os autos para apuração das custas processuais, após, 

intime-se a parte ré para pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias

P. R. I. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos com todas as baixas devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404683 Nr: 36503-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA DA COSTA ARAÚJO, SILVIA 

HELENA ROCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 375.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença, consoante petição e 

planilhas fls. 378 e 391/400. Assim, intime-se o Executado na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 2º inciso II do Código de Processo Civil, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o Executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719905 Nr: 15378-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, MARIO CARDI FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:12.350/MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 83.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, bem como para aministestar 

quanto ao contido no documento encartado as fls.86/92, 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.: 737696 Nr: 34212-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA BARRO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÕES LTDA, EDMARA ORMONDES DE FIGUEIREDO SAMPAIO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte AUTORA para manifestar no prazo comum de 

05 (CINCO) dias quanto ao AUTO AVALIAÇÃO encartado aos autos as fls 

90/98 sob pena de concordância tácita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737713 Nr: 34230-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS, IVONETE JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 63/65 juntou as 

publicações do edital de citação do requerido.

Extrai-se, da certidão de fls. 67 que, embora citado por edital, o requerido 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão acima citada (fl.67), informando que o 

requerido deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia, 

dou-lhe Curador Especial, na pessoa do membro da Defensora Pública, 

militante no Foro local, a quem se dará vistas dos autos, para, se entender 

necessário, apresentar defesa processual cabível, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746032 Nr: 43214-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO NOVA ESTRELA LTDA, VERA 

LUCIA BORGES DINIZ, LUZIA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação às 

fl. 136, recebo a apelação de fls. 120/132, em seus regulares efeitos.

Subam os autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento 

meus protestos de estima.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746564 Nr: 43776-61.2011.811.0041

 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: MÁRCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:5.260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ

 Vistos etc.

I – Tendo em vista a manifestação da perita nomeada, de fl. 144, nomeio 

em substituição o perito: Thyago Jorge Machado, brasileiro, perito oficial 

criminal, especialista em grafotécnica, o qual deverá ser intimado da 

presente nomeação, no endereço Rua General Irineu de Souza, nº 144, 

Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá, CEP. 78043-360.

Intime-se esse da presente nomeação e para apresentar a proposta de 

honorários, em 05 (cinco) dias.

II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se as partes, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747464 Nr: 44715-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT1.8071 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Itaucard S.A, propôs Ação Monitória, em face de Osnaldo Rodrigues da 

Silva, no entanto, requereu, às fls. 40, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

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.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754843 Nr: 6836-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSO NUNES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. I – Defiro o pedido de fls. 49, 52, 54, 65, 66, referente ao 

desbloqueio do montante penhorado da conta do Banco Itaucard S.A., 

inscrito no CNPJ 17.192.451/0001-70, no valor de R$ 7.734,44 (sete mil 

setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), visto que 

o aludido Banco de fato, não compõe a presente demanda. II – Tendo em 

vista o extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta para 

o referido processo, oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para 

vincular a estes autos, os numerários bloqueados e transferidos, via 

Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio dos valores de fls. 45/48, no prazo de 02 (dois) dias. III 

– Intime-se o Banco Itaucard S.A para colacionar aos autos os dados para 

expedição do alvará, após proceda a secretaria à sua expedição. IV – 

Devidamente intimado para o pagamento do débito, o banco executado não 

pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução. 

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 59/60, e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito no valor de 

R$ 7.734,44 (sete mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao Executado: Banco IBI – CNPJ nº 

04.184.779/0001-01, conforme ali indicado, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, 

excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central, com fundamento na 

Súmula nº 328 do STJ, in verbis: (...) Intime-se e cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754843 Nr: 6836-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSO NUNES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que o valor 

atualizado para realização da penhora on line requerida às fls. 59/60 é de 

R$ 9.162,69 (nove mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e nove 

centavos), todavia, o valor penhorado foi de R$ 7.734,00 – sete mil 

setecentos e trinta e quatro reais, ou seja, menor que o valor atualizado. 

Assim, Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 59/60, e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante da 

diferença do débito atualizado que, deduzido do valor de R$ 7.734,00 

(sete mil setecentos e trinta e quatro reais) já penhorados, corresponde 

ao valor de R$ 1.428,25 (um mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e 

cinco centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao Executado: Banco IBI – CNPJ nº 

04.184.779/0001-01, conforme ali indicado, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, 

excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central, com fundamento na 

Súmula nº 328 do STJ, in verbis: (...) Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773043 Nr: 26173-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. ALVES DE OLIVEIRA INFORMATICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC.Condeno o 

Banco requerente apenas e tão somente em custas processuais e deixo 

de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em vista que não 

ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 235 de 648



distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796406 Nr: 2751-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANICO TRANSPORTES LTDA, WAUGMAR 

FERREIRA PASSOS, MARIA HELENA MOREIRA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco requerente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840627 Nr: 44984-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA - ME, 

EBERSON CESAR DE OLIVEIRA PADILHA, EDERSON ALBERT DE 

OLIVEIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:OAB/SP 166349, GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - OAB:163.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de dados cadastrais do executado pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço dos executados: Top 

Distribuidora de Rações Ltda ME (nome fantasia: Top Distribuidora de 

Bebidas) – CNPJ n. 08.691.054/0001-52, Eberson Cesar de Oliveira Padilha 

– CPF n. 006.787.141-00 e Ederson Albert de Oliveira Padilha – CPF n. 

026.682.241-01.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 858626 Nr: 565-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Fantinatti de Brito - 

OAB:7980, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB:, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DE ALMEIDA 

BATISTUCI - OAB:178033/SP, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 Vistos etc.Devidamente intimada para o pagamento do débito, a 

executada não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora, consoante 

certidão de fls. 24. Aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 166/167 

do exequente, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do 

Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito - R$ 1.697.879,11 (um milhão seiscentos e noventa e 

sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

executada: (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se o banco executado, dando-lhe 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Novo Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo 

Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo 

em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 859045 Nr: 944-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIXÃO FEMININA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES, CLAUDIO GONÇALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 859187 Nr: 1071-43.2014.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO SANTOS FRANÇA - ME, LUIS 

ANTONIO SANTOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 910473 Nr: 37854-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

S/A, CAIO PORTO MOUSSALEM, DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA 

MOUSSALEM, MARIANA PORTO MOUSSALEM FILGUEIRA, BERENICE 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 
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SANCHIK TULIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:MT-8750

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fl. 124. Lavre-se o termo de penhora e avaliação dos 

imóveis indicado às fls. 125/127, de propriedade dos Executados, e 

intime-se o devedor, conforme preceitua o art. 841 do CPC.

 Após, expeça-se certidão do referido termo para registro da constrição, 

cuja providência cabe ao credor.

II – Intime-se o Exequente para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 986262 Nr: 16802-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1026368 Nr: 34972-65.2015.811.0041

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L M STELLATO EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1075080 Nr: 57547-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO BUSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

instrumentalizado às fls. 50/51, em consequência, julgo e declaro extinto o 

processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1085310 Nr: 3952-22.2016.811.0041

 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): GIAN CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114122 Nr: 16365-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENA WALESCA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar 

quanto a certidão negativa do oficial de justiça.

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.: 1119981 Nr: 18781-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - EPP, ROZANE FATIMA MONTANA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de desentranhamento do mandado de citação, para que 
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assim seja realizada nova tentativa de citação da requerida Sra. Rozane 

Fátima Montada da Silva, no endereço indicado, consoante descrito na 

petição de fls. 95/96.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1142354 Nr: 28450-85.2016.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SERGIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 18973 Nr: 11306-26.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCN LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT, MÁRIO 

LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPÍNOLA - OAB:2540, FABÍOLA CASTILHO SOFFER - OAB:8638, 

FERNANDA ALVES CARDOSO GOMES - OAB:9494, ÍRIA MARIA 

DAVANSE PIERONI - OAB:7097, JOSE Nilson - OAB:9320, KÉZIA 

GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - OAB:8370, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180, SILMA CARDOSO - 

OAB:9068

 Vistos etc.

Tendo em vista o Ofício nº 189/2018 – DAP, datado de 05/02/2018, 

noticiando o pedido de providências formulado pelo Banco Bradesco S/A, 

por seu procurador signatário, objetivando, em síntese a suspensão do 

pagamento do alvará eletrônico n. 378465-7/2018, expedido em 

24/01/2018, solicitando informações deste Juízo, deixo de suspender o 

pagamento do referido alvará, uma vez que a suspensão já foi 

determinada no pedido de providências.

Diante da arguição de suposta fraude da petição de fls. 657/662, 

suspendo o presente processo e determino seja instaurado incidente de 

falsidade, que deverá tramitar por dependência destes autos.

Instaurado o incidente de falsidade, intime-se o Banco Bradesco S/A para 

expor os motivos em que funda a sua pretensão à declaração da 

falsidade do documento de fls. 657/662, indicando os meios com que 

provará sua alegação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se o advogado Mário Lúcio Franco Pedrosa, para 

manifestar-se no incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 91787 Nr: 3722-44.1997.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RIBEIRO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:16.160/A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição do título executivo, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório.Em seguida, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 96526 Nr: 4893-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LEONEL DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC.E para tanto, 

revogo a liminar inicialmente deferida.Condeno o Banco requerente apenas 

e tão somente em custas processuais e deixo de condená-lo em 

honorários advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, 

não havendo advogado constituído nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 117175 Nr: 6202-82.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCÉLIA ABADIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254, JANAINA FERNANDES F. DE AMORIM - OAB:OAB/MT 

10548, VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:OAB/MT 

4729-A, IONEIDA ILDA VERONEZE - OAB:26.856/PR, JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A

 Vistos etc.

I – Tendo comparecido neste gabinete a Promotora de Justiça, Dra. Fânia 

Helena Oliveira de Amorim, pedindo a liberação de valores e apresentando 

os dados de sua conta bancária, determino proceda-se à juntada aos 

autos do documento por ela apresentado.

II – Bem ainda, tendo em vista a informação da patrona Dra. Janaína 

Fernandes Ferreira de Amorim Athayde, vinda às fls. 504/506, de que a 

cota parte pertencente à herdeira, Dra. Fânia Helena Oliveira de Amorim, 

se encontra depositado nos autos, depósito de fl. 524 pedindo ainda, que 

seja liberado em favor da mesma, defiro o pedido da douta Promotora de 

Justiça.

Assim, expeça-se alvará, no valor de R$ 13.689,58 (treze mil seiscentos e 

oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), em favor da Dra. Fânia 

Helena Oliveira de Amorim, na forma: crédito BB, agência: 4696-5, conta 

corrente: 1967-4, com os rendimentos parciais creditados no período.

III – Tendo em vista o cálculo da Contadoria, de fls. 478/479, indicando 

excesso de execução e os depósitos realizados às fls. 502 e 526, 

intime-se o banco executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 316657 Nr: 20182-57.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, NELSON 

PASCHOALOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINA COUTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203.049/SP

 Vistos etc.

I – Trata—se de processo sentenciado, com trânsito em julgado, fl. 152, 

cuja sentença determinou o pagamento de honorários sucumbenciais, 

fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

II – Devidamente intimada para o pagamento do débito, a parte executada 

não pagou a dívida e nem ofereceram bens a penhora. Aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.

Ressalto que a multa cominada pelo art. 523, parágrafo 1º do Novo Código 

de Processo Civil somente incidirá após a intimação do devedor para 

cumprimento da sentença condenatória, pessoalmente ou através de seu 

advogado.

Desse modo, defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 171/172 

e, para tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do 

débito atualizado em 16/08/2017 - R$ 3.387,29 (três mil trezentos e oitenta 

e sete reais e vinte e nove centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à executada: Adelina 

Couto Ferreira da Silva, CPF: 886.794.381-20 e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, 

excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central, com fundamento na 

Súmula nº 328 do STJ, in verbis:

“Na execução contra instituição financeira, é penhorável o numerário 

disponível, excluídas as reservas bancárias mantidas pelo Banco Central.”

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

 Intimem-se a parte executada, dando-lhe ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 

836 do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719905 Nr: 15378-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, MARIO CARDI FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:12.350/MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 83.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, bem como para manifestar 

quanto ao contido no documento encartado as fls.86/92, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 753449 Nr: 5357-35.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEIZIANE APARECIDA DE 

ALMEIDA - OAB:22429/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

I – Intime-se o requerido para manifestar sobre a petição de fls. 239/243, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio ser entendido como 

concordância do pedido.

 Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 781656 Nr: 35267-10.2012.811.0041

 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: EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

I – Certifique a Secretaria quanto a tempestividade do recurso de apelação 

vindo às fls278/287.

Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no 

prazo.

II – Cumpridos os itens anteriores, subam os autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

III – Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 838835 Nr: 43397-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTMO CONSTRUÇÕES LTDA ME, EVALTON 

ROCHA DOS SANTOS JUNIOR, CAIO FELIPE BRASIL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista o recebimento do Recurso de Apelação interposto nos 

autos apensos de n. 35267-10.2012 e 27789-77.2014 (código n. 781656 e 

897296, respectivamente), desapensem-se e aguarde-se a decisão final 

dos mencionados recursos e o trânsito em julgado.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 844400 Nr: 48223-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVONIEL RIBEIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado (fl. 88).

Às fls. 90/92, a exequente peticionou requerendo o cumprimento de 

sentença, que deferido à fl. 93, condenou, ainda, a executada ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

do valor do débito, na forma do artigo 85, §1º do CPC/2015.

Às fls. 94/98, a parte executada juntou aos autos o comprovante de 

pagamento do valor do débito exequendo, contudo, sem o valor da 

condenação em honorários.

Desse modo, a parte exequente discordou do valor depositado, em razão 

de estar divergente com aquele determinado na sentença. (fls. 106/107).

Intimado a efetuar o pagamento (fl. 110), a parte executada, todavia, 

alegou a ausência de previsão legal para o arbitramento dos referidos 

honorários, razão pela qual se opõe ao seu pagamento, requerendo, 

destarte, a extinção do processo nos termos do artigo 924, II e 925 do 

CPC/2015.

 Em que pese se tratar, o cumprimento de sentença, de uma fase do 

processo e não de um processo autônomo, ainda assim são devidos os 

honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do credor, visto que 

resistiu a pretensão autoral e não satisfez espontaneamente sua 

obrigação devidamente reconhecida pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido é a Súmula 517 do STJ, a saber:

Súmula 517 STJ: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de 

sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para 

pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da 

parte executada.

Isto posto, indefiro o pedido da executada para extinção do processo, de 

conseguinte determino o cumprimento da decisão de fl. 93.

II - Intime-se, a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar 

o pagamento do débito, no valor indicado à fl. 116.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 889513 Nr: 22915-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA BEATRIZ SALGADO DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA SALGADO DE 

MACEDO CURVO - OAB:14511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CARLOS ALBERTO 

BAIÃO - OAB:21453/A

 Vistos etc.

Diante do interesse da parte requerente, vindo às fls.126/127, bem ainda, 

tendo em vista as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que 

determinam a tentativa de terminar os litígios mediante concessões 

mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de 

conciliação, para o dia 06/03/2018 às 15:00 horas, para tentativa de 

conciliação nos presentes autos, devendo as partes, comparecerem à 

audiência munidas de proposta de solução amigável.

E para tanto, intimem-se as partes, devendo a parte requerida ser intimada 

pelo correio. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1029645 Nr: 36648-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 Vistos etc.

I – Tendo em vista a devolução da carta precatória, fls. 149.

II – Manifeste-se o requerente no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça. (fl. 147-v).

III – Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 894676 Nr: 26305-27.2014.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ADÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10047, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 385022 Nr: 20554-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, MONICA PRETEL FEITOSA - OAB:11653

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 26607 Nr: 5422-16.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDISNEY GOUVEIA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10052, 

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.: 308745 Nr: 17263-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A, JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS SVERSUT, NORMA REGINA DE 

OLIVEIRA SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1058425 Nr: 50225-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA PALLOMA LTDA EEP, NADJA 

MARA PONDÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 337271 Nr: 8051-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRUDA GARCIA E ARRUDA GARCIA 

LTDA-ME, ROBISON DE ARRUDA GARCIA, AIRTES DE ARRUDA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10052, 

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.: 257694 Nr: 20423-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 

SERV. PÚB. EST. PODER EXECUTIVO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELYSSA CAETANO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS SANTOS CORBELINO - OAB:5037/MT, NAJILA PRISCILA 

FARARHAT - OAB:6770/MT, SILVIO QUEIROZ TELES - OAB:10440/MT

 Certifico e dou fé que a impugnação ao cumprimento de sentença é 

tempestivo (art 475J § 1º do CPC /73) . Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

exequente para se manifestar, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 725073 Nr: 20767-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THALLITA VALERIE SOUSA PIO, 

IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO DIBENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486/MT-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte exequente para manifestar-se no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, quanto à certidão do Contador Judicial as 

fls.196, sob pena de arquivamento dos autos no estado em que se 

encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1126473 Nr: 21487-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA BEBÊ MÓVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA - ME, ISSAM AHMAD ABDEL AL, MONA KARHAWI ABDEL AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 179306 Nr: 26569-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE HERREIRA CUNHA, VICENTE RODRIGUES 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES CUNHA - 

OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que a certidão 

contida ass fls 407 consta erroneamente que tratava-se de laudo pericial, 

em verdade trata-se de proposta de honorários apresentada pelo Sr. 

Perito na quantia de R$ 4.590,00, valor este depositado pela parte 

requerida as fls 409, portanto a parte requerida se encontra ciente da 

referida proposta e concorda com a mesma; desta feita a fim de evitar 

qualquer nulidade em fase de sucumbência, impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar o advogado da 

parte requerente para manifestar no prazo de 05(cinco) dias quanto a 

proposta de Honorários periciais de fls 404/406 sob pena de concordância 
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tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797704 Nr: 4087-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILA DE LIMA STROLISCHEIN - ME, 

FERNANDO DANIEL DUGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10066, 

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.: 783366 Nr: 37063-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. FACCHINI & CIA LTDA, PAULO MIGUEL 

FACCHINI FILHO, PAULO MIGUEL FACCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a defesa de fl. 116, 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 para se manifestar sobre a 

defesa juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 420760 Nr: 6491-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS DE LIMA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos borges 

martins - OAB:, Renato chagas correa da silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de citação formalizada nestes autos, e a 

parte Executada não opôs Embargos e nem comprovou o pagamento do 

débito exequendo.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 843559 Nr: 47455-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS DE ARAUJO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a certidão de decurso de prazo encartada aos autos, sob pena de 

desinteresse do prosseguimento da ação nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 387176 Nr: 22999-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que a 

Publicação constante as fls 63 não constou a advogada da parte autora, 

TORNO SEM EFEITO a certidão de fls 64, desta feita impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora , 

via imprensa, para dar andamento ao feito, manifestando acerca do termo 

de audiência de fls. 58, no prazo de 05 (cinco) dias, sob de extinção da 

ação e arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 400722 Nr: 33321-08.2009.811.0041

 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: VITÓRIA RÉGIA COMÉRCIO DE FERRAGENS E 

FERRAMENTAS LTDA - EPP, RONALDO JOSE FERREIRA, JOSÉ AROUCA 

FERREIRA, NATALINA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Certifico e dou fé que a parte autora compareceu perante esta secretaria 

a fim de realizar a carga dos autos para apresentar manifestação, 

entretanto os autos não foram localizados, desta feita quando da 

localização dos mesmos a referida parte dever-se -á ser intimada para a 

devida realização do feito, restituindo-lhe os prazos legais. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 402699 Nr: 34683-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYNX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

BIANCA LIZ MADRUGA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça (fl. 164), no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da 

parte requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora 

encartar aos autos o comprovante de pagamento das diligências para 

condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line”. a fim de dar celeridade aos autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 745301 Nr: 42430-75.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Fernando da Silva - 

OAB:17657, MARCELO DE OLIVEIRA - OAB:11694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844/OAB-MG, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS 

- OAB:12574/MT, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:OAB/SP 

129.134, RENATO JOSÉ CURY - OAB:154351/SP

 Vistos etc.I – Compulsando detidamente os autos, constato que não há 

mot ivos para que a d is t r ibu ição seja real izada por 

continência/dependência aos autos de n. 10122-10.2016 (código 

1098861), posto que não possuem a mesma causa de pedir.Não há 

conexão entre os feitos, tampouco fundamentos para sua redistribuição e 

apensamento, concluindo que não há razão dos presentes autos serem 

distribuídos para esta vara.II – Ainda, observo que a presente demanda 

decorre de relação subjacente não adstrita à relação tipicamente 

bancária.Entrementes, com o provimento n.º 004/2008 do Conselho da 

Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva para 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, independente do polo processual que ocupem.(...), ficando 

com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.Nesse 

diapasão, tenho que, em se tratando esta ação de relação jurídica posta 

por Carmen Aparecida da Costa em face de Volkswagen do Brasil Ltda, 

representado pela Concessionária Ariel Automóveis Várzea Grande, e 

Banco Volkswagen S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da 

lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe.(...) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos desapensados e 

remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição 

do mesmo ao Juízo Cível competente da 10ª Vara Cível desta 

Comarca.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1157000 Nr: 34670-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1221805 Nr: 12085-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE PAULA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10072, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845804 Nr: 49441-87.2013.811.0041

 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: ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado Mauro Paulo Galera Mari para que regularize a sua 

representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

desconsiderada e sua contestação, tendo em vista que não acostou 

procuração ou substabelecimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 41038 Nr: 13132-87.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGÉLICA MACIEL LEÃO FILHO, 

ALCIDES CAVALCANTI DE SOUZA LEÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, NÚBIA NARCISO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls 619/621 

consubstanciados na quantia de R$ 5.100,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 227883 Nr: 35121-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BATISTA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente a fim de requerer o 

que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 954254 Nr: 2216-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA NEVES DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:17268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente a fim de requerer o 

que de direito, no prazo de 05(cinco) dias sob pena de rearquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 954254 Nr: 2216-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA NEVES DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:17268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida a fim de requerer o que 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias sob pena de rearquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 409881 Nr: 1061-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUCINIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos no 

extadp em que se encontra, haja vista a sentença proferida e a certidão 

de trânsito de fls 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106675 Nr: 13259-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CONCEIÇÃO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, MARIANA FONSECA CORREIA - OAB:22.038-O, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE nº 

10159, de 15/12/2017 e publicado no dia 18/12/2017, onde constam como 

patronos habilitados para receberem intimações: DIEGO DA COSTA 

MARQUES - OAB:17.154/MT, MARIANA FONSECA CORREIA - 

OAB:22.038-O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP, representando o polo ativo., sem a 

manifestação da parte requerida apesar de constar no acórdão a 

cassação da sentença proferida.

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.: 802273 Nr: 8735-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA REGINA AGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENE 

CANAL - OAB:13.578-A, EBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, 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.: 745224 Nr: 42345-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON LEUQE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12090-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 49

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE 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.: 1099750 Nr: 10475-50.2016.811.0041

 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): RICARDO DA COSTA SILVA, FABIANA SALES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10134, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 899132 Nr: 29155-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 
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OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ROCHA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MT 

17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10134, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 429021 Nr: 10400-21.2010.811.0041

 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: ANALISES CLINICAS SANTO INACIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:12.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar-se no prazo legal quanto aos 

valores depositados de fl. 113/116, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 725533 Nr: 21267-39.2011.811.0041

 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): L F ALVES DE OLIVEIRA LOCAÇÃO ME, LUIZ 

FERNANDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 9993, 

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.: 748348 Nr: 21-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT WEIDER AMORIM COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos no dia 26/07/2017, 

requer de dilação de prazo de 15(quinze)dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1109930 Nr: 14618-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO BENEDICTO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos no dia 13/06/2017, 

requer de dilação de prazo de 30(trinta) dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1013379 Nr: 28975-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESERV COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇOES LTDA ME, ANTONINHA SCHIMIDT MARHOLT, 

BALDUINO MARHOLT, SABRINA SCHNEIDER MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 716688 Nr: 10681-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BRAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10036, 

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.: 724258 Nr: 19904-17.2011.811.0041

 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): TRANSPORTADORA VITÓRIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maisa de Carvalho - 

OAB:117040

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a certidão de decurso de prazo encartada aos autos, sob pena de 

desinteresse do prosseguimento da ação nos termos do art 485 do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785661 Nr: 39529-03.2012.811.0041

 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 ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE ASSIS PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10065, 

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.: 701635 Nr: 36256-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10067, 

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.: 773743 Nr: 26907-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREISON FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10100, 

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.: 714708 Nr: 46114-08.2011.811.0041

 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: ANTONIO SÉRGIO AMORIM DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora por meio de seu patrono para regularizar a 

representação processual, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob pena de 

arquivamento dos autos no estado em que se encontra, tendo em vista a 

sentença proferida bem como a certidão de trânsito em julgado de fls 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 394250 Nr: 29779-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença nos termos do art.525 do CPC.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a certidão de decurso de prazo encartada aos autos, sob pena de 

desinteresse do prosseguimento da ação nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783614 Nr: 37350-96.2012.811.0041

 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 CITIBANK S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em análise minuciosa aos autos aferi que NÃO 

consta determinação judicial de restição veicular, desta feita ante a 

sentença proferida nos autos bem como a expedição de certidão de 

trânsito em julgado, bem como em face a petição de fls 55 não conter 

representação processual da parte autora, encaminho os autos ao 

arquivo conforme determinação proferida em sentença .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747267 Nr: 44509-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 100/101, porquanto trata-se de ação para 

exibição de documento, julgada procedente, cuja sentença determinou à 

parte ré que exibisse a documentação objeto da lide. (fls. 35/37).

Verifico, por oportuno, que a parte requerida aportou aos autos 

documentos relativos à movimentação da conta corrente, bem como 

extrato do cartão de crédito (fls. 52/98).

Contudo, com a manifestação da parte requerente às fls. 100/101, 

constato que o referido documento está em dissonância com o teor da 

sentença.

II – Desse modo, intime-se o executado, nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil, devendo apresentar os documentos constantes 
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do dispositivo da sentença de fls. 35/37, que relaciona os contratos de 

cartão de crédito e de crédito consignado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786855 Nr: 40763-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA OLMEDO FERNANDES ALBUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:4356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Vistos etc.

MARCIA OLMEDO FERNANDES ALBUES propôs Ação de Revisão 

Contratual, em face de BV FINANCEIRA S.A, CRÉDITO FINANCIMENTO e 

INVESTIMENTO, cuja sentença transitou em julgado, consoante certidão de 

fl. 172.

Às fls. 178/191, aportou aos autos petição de acordo realizado entre as 

partes.

Isto posto, homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais 

efeitos, o acordo celebrado pelas partes, instrumentalizado às fls. 

178/191.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil de 2015.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 818762 Nr: 25083-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME, JEAN 

PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:34.856-A/GO, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - 

OAB:34.857-A/GO, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - 

OAB:91.811/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, dos requeridos J P da 

Silva Construtora ME, CNPJ nº 04.421.750/0001-98 e Jean Pedro da Silva, 

CPF nº: 051.440.611-92.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se, ainda, o requerente para se manifestar com relação à petição e 

documentos de fls. 78/88.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1105806 Nr: 12878-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOALEX COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – 

ME, FELIPE CORREA DA COSTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos colacionados aos autos, o exequente não 

localizou valores para penhora em dinheiro na conta da parte executada, 

de modo que, defiro o pedido de consulta junto à Delegacia da Receita 

Federal, para localização de bens porventura existentes em nome dos 

executados: JOALEX COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº 

09.466.669/0001-48, e FELIPE CORREA DA COSTA RODRIGUES, CPF nº 

031.535.071-71.

 II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem ainda, para promover a citação e dar andamento ao feito, no prazo de 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1053331 Nr: 48084-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA DA COSTA E FERREIRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud em nome do 

executado: CORREA DA COSTA E FERREIRA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, CNPJ: 009.688.827/0001-04.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome do executado.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal, Bacenjud e 

Renajud,para, dar andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737709 Nr: 34226-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO AGNOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 47/51.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Expeça-se ofício ao Cartório do 1° Serviço Notarial e Registral de Imóveis 

de Várzea Grande - MT, solicitando a baixa da penhora do imóvel descrito 

às fls. 30/33.

 Decorrido o 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 com intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 775917 Nr: 29196-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. E. FERREIRA MECANICA DIESEL - ME, 

BELINO BENEDITO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 
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OAB:6.189, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de consulta de bens das executadas pelo Sistema 

Renajud (Detran/MT), conforme formulado à fl. 114, e para tanto, procedo 

à consulta de bens das executadas: B.E. FERREIRA MECANICA DIESEL - 

ME – CNPJ nº 07.644.899/0001-224 e Belino Benedito Ferreira – CPF nº 

532.046.031-72.

II – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas Renajud, bem ainda, para dar andamento ao 

feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 902877 Nr: 31967-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO MAGAIVER ASSIS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora 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.: 154480 Nr: 8223-94.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCÍLIO NASCIMENTO JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.I–Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado, 

fl.188, com pedido de cumprimento de sentença às fls. 

174/178.II–Devidamente intimada para o pagamento do débito, via edital, 

fls.195/200, a parte executada não pagou a dívida e nem ofereceu bens a 

penhora.Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, §1º e 836,§1º, do CPC, que indicam o dinheiro como 1ª opção 

para fins de penhora a garantir a execução.Ressalto que a multa 

cominada pelo art 523,§1º do NCPC somente incidirá após a intimação do 

devedor para cumprimento da sentença condenatória, pessoalmente ou 

através de seu advogado.Desse modo, defiro o pedido de penhora à 

fl.204 assim, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo 

BacenJud, determinando o bloqueio até o montante do débito em 

31/08/2017 -R$ 51.756,29, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias de: Ercílio Nascimento Justino,CPF: 340.045.051-00 e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central, com 

fundamento na Súmula 328 do STJ(...).Existindo saldo para a garantia do 

juízo, transfira a quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos da IN 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provto 

nº 04/2007–CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de 

Bloqueio emitido pelo BacenJud. Intimem-se a parte executada, dando-lhe 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do CPC.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao débito, 

desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 

836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista aSúmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386604 Nr: 22331-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA RIBEIRO DA CRUZ - ME, 

ELISANGELA RIBEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc. BANCO BRADESCO S.A, ingressou com a presente Ação de 

Execução por Título Executivo Extrajudicial em face de ELISANGELA 

RIBEIRO DA CRUZ – ME e ELISANGELA RIBEIRO DA CRUZ, ambos 

devidamente qualificados e representados, alegando o que segue. Aduziu 

ser credor do executado da quantia de R$ 15.149,17 (quinze mil cento e 

quarenta e nove reais e dezessete centavos), representada pelo Contrato 

de Financiamento – capital de giro de fls. 14/15 que, atualizado até dia 

17/07/2009, corresponde ao valor de R$ 21.088,86 (vinte e um mil 

oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Distribuída a 

ação em 17/07/2009, decisão inicial proferida em 06/08/2009 para citação 

do executado e penhora de bens (fls. 21). Restou certificado pelo oficial 

de justiça, que não foi possível o cumprimento do mandado de citação e 

penhora (fls. 24). (...) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 758814 Nr: 11074-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de 30 (trinta) dias de suspensão formulado às fls. 188, 

visto que já se passaram mais de 09 (nove) meses da data do pedido.

Intime-se 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.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 897296 Nr: 27789-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR
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 Vistos etc.Evalton Rocha dos Santos Junior devidamente qualificado e 

representado, nos autos da ação de embargos a execução, movida em 

face de Banco do Brasil S/A, apresentou às fls. 374/378, Embargos de 

Declaração da sentença proferida às fls. 369/373 dos autos, alegando a 

existência de omissão pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

omisso e aclarar a r. decisão.Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão.É o Relatório.Fundamento e 

Decido.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). Trata-se de irresignação no tocante a suposta omissão existente na 

sentença proferida às fls. 369/373 dos autos, que julgou parcialmente 

procedente a ação, determinando a incidência de comissão de 

permanência como encargo moratório, condenando o embargante à custa 

de sucumbência.Em seus argumentos aduz a inexigibilidade do título 

argumentando que a ação deve ser extinta.Aduz que a sentença não 

apreciou o pedido de que a dívida questionada é objeto de um Fundo de 

Aval.Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo embargante, 

tenho que o pedido não merece acolhimento.O que objetiva o embargante, 

por meio dos presentes embargos é a reapreciação dos autos, conforme 

fundamento da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada 

na sentença guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida, o que só será possível através do recurso 

cabível.Assim entendo que não há o que se aclarar na referida 

decisão.Com essas considerações, rejeito os embargos 

declaratórios.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1135977 Nr: 25551-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHADDAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, GILMAR 

GEMIN CIPRIANO, CELIA TRENTINI ZIMIANI CIPRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos etc.

Intime-se o Embargante pra s manifestar acerca da impugnação de fls. 

77/95, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035242-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035242-04.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: RAMIRO AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça ao embargante. II – Recebo os presentes embargos 

SEM o efeito suspensivo, tendo em vista a ausência dos requisitos 

autorizadores previstos no §1º do art. 919 do CPC. III – Intime-se o Banco 

embargado, na pessoa de seus Patronos, para impugnação, no prazo 

legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002790-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 2 7 9 0 - 0 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FERNANDO 

OLIVEIRA MARTINS Decisão Interlocutória Vistos etc. Cumpra a Secretaria 

a decisão proferida junto ao ID 11679544, pelo juízo deprecante da 

Comarca de Cáceres - MT, com urgência. Após, cumprida com êxito, 

devolva-se à Comarca de Origem, mediante a adoção das formalidades 

legais. Às providências. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 15 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: 1019385-15.2017.8.11.0041

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:

JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA (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: 

1019385-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA Sentença Vistos etc. 

Banco RCI Brasil S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido de 

liminar, em face de Jackelynne de Cassia Paiva, no entanto, requereu a 

desistência do feito no ID 9021954. 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, 09 de fevereiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005625-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO KLEINUBING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1005625-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 
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REQUERIDO: ANTONIO ROBERTO KLEINUBING SENTENÇA Vistos etc. 

Banco Itaucard S.A, propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Antônio Roberto Kleinubing, no entanto, requereu a desistência do feito, 

conforme petição contida no Id 9398827. 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. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025107-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO CUIABANO (EXECUTADO)

IVANA MOURA CUIABANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1025107-30.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MANOEL ANTONIO CUIABANO, IVANA MOURA CUIABANO 

SENTENÇA Vistos etc. Homologo por sentença o acordo celebrado entre 

as partes, instrumentalizado na petição de Id 11697217, em consequência, 

julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do 

Novo Código de Processo Civil. Custas remanescentes e honorários 

advocatícios na forma pactuada no acordo. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 15 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022367-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA MATAVELI (EXECUTADO)

RODRIGO PAULO CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1022367-36.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: RODRIGO PAULO CORREA, SANDRA CRISTINA 

MATAVELI SENTENÇA Vistos etc. Homologo por sentença o acordo 

celebrado entre as partes, instrumentalizado na petição de Id 9584191, em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Custas remanescentes e 

honorários advocatícios na forma pactuada no acordo. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008857-19.2017.8.11.0041

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:

JOSELI DE OLIVEIRA BENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1008857-19.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JOSELI DE OLIVEIRA BENTO SENTENÇA Vistos etc. Banco 

RCI Brasil S.A, propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Joseli de 

Oliveira Bento, no entanto, requereu a desistência do feito, conforme 

petição contida no Id 9392374. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Deixo de proceder baixa de restrição / bloqueio, tendo 

em vista Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela 

parte autora. Ante a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006352-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAIXAO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE LENIR FERREIRA OAB - RS0058332A (ADVOGADO)

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (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: 

1006352-55.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE PAIXAO SOARES RÉU: 

AGIPLAN FINANCEIRA S.A Sentença Vistos etc. José Paixão Soares 

ajuizou Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização com 

pedido liminar em face de Agiplan Financeira S/A. Aduz o requerente que 

realizou um contrato de empréstimo para desconto em sua conta corrente, 

na qual recebe seus proventos pagos pelo INSS, no valor de R$ 1.500,00 

a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 341,13. Que nunca discutiu as 

cláusulas do contrato, mas que os descontos continuaram mesmo após a 

quitação do contrato, efetuando descontos. Assim, requer em sede de 

tutela de urgência que o requerido suspenda imediatamente os descontos 

realizados em sua folha de pagamento no valor de R$ 341,13, por 

entender estar quitado, contendo ainda valores abusivos, que o requerido 

exclua e se abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, a inversão do ônus da prova e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Afirma que há incidência indevida no 

contrato de juros remuneratórios acima do limite legal de 12% ao ano. 

Assim, em sede de tutela antecipada, requer seja determinado ao banco 

que suspenda imediatamente os descontos na conta corrente e que 

exclua e se abstenha de realizar novas inclusões em nome do requerente 

nos cadastros de quaisquer órgãos de proteção ao crédito, concessão 

dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Pede, ao 

final, seja a ação julgada procedente e o banco requerido condenado. 

Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 

30.040,58 (trinta mil e quarenta reais e cinquenta e oito centavos). A inicial 

veio instruída com documentos. Em decisão proferida junto ao ID 5040876 

deferiu o Juízo a gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, bem 

ainda o pleito da antecipação de tutela para suspender os descontos em 

sua folha de pagamento, ordenando-se ao final a citação do requerido 

para os termos da ação. Devidamente citado, o banco requerido 

apresentou contestação junto ao ID 7343456. Em sua defesa alega 

preliminarmente a retificação do polo passivo para constar o nome do 

Banco Agiplan S/A, adentrando ao mérito rebate os argumentos da 

exordial, aduzindo a inexistência de descontos indevidos, legalidade da 

taxa de juros contratada, pedindo ao final seja a ação julgada 

improcedente condenando-se o autor às verbas sucumbenciais. 

Devidamente intimado o requerente para manifestar-se acerca da 

contestação, a mesma apresentou impugnação junto ao ID 8234246. Pela 
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decisão de ID 9025951, determinou o Juízo a intimação das partes para 

realização da audiência de conciliação. A conciliação restou prejudicada, 

diante da impossibilidade de solução amigável entre as partes, consoante 

ID 9979516. Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c repetição de indébito c/c reparação de danos proposta por José 

Paixão Soares em face de Agiplan Financeira S/A. A presente ação 

comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria 

eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Afirma o requerente que o banco requerido requerente que 

realizou um contrato de empréstimo para desconto em sua conta corrente, 

na qual recebe seus proventos pagos pelo INSS Pede o reconhecimento 

da inexistência do débito, a negativação indevida de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito, argumenta o dever de reparar e o ressarcimento 

por danos morais. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

Conforme decisão de ID 6761888, tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários, invertendo o ônus 

probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica da requerente. 

DO MÉRITO Devidamente citado apresentou contestação junto ao ID 

7343456. Em sua defesa preliminarmente pleiteia retificação do polo 

passivo para constar o nome do Banco Agiplan, tendo em vista que o 

Banco assumiu todas as atividades da Agiplan Financeira S/A. Acerca da 

preliminar, entendo merecer acolhimento. Assim, defiro a substituição do 

polo passivo da presente demanda, devendo passar a integrá-lo Banco 

Agiplan S/A, registrando-se a alteração no sistema. Adentrando ao mérito 

rebate os argumentos da exordial, aduzindo a inexistência de descontos 

indevidos, legalidade da taxa de juros contratada, pedindo ao final seja a 

ação julgada improcedente condenando-se o autor às verbas 

sucumbenciais. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS 

NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte autora 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Inicialmente, 

destaco que a revisão contratual é um direito que assiste à parte 

requerente, diante da pretensão de rever as cláusulas contratuais que 

entende serem abusivas, e que por essa razão a fizeram pagar mais do 

que supostamente devia. - Dos juros remuneratórios A respeito dos juros 

remuneratórios, seguindo a orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ 

que consolidou sua jurisprudência no sentido de que os juros 

remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central do Brasil. Neste sentido, cito o precedente da Corte 

Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. 

SÚMULA 297/STJ. (...) AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA 

LEI DE USURA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS 

PARTES EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE 

CONTROLE E REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE 

EVENTUAL ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS 

DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS 

TERMOS DO CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. 

APLICAÇÃO DA TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO.(STJ, AgRg no Ag 967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) 

Nesse sentido, trago à baila jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA 

CORRENTE E EMPRESTIMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei 

n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às 

instituições financeiras, portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. 

Súmula nº 297 do STJ. No entanto, a sua aplicação depende da 

comprovação de abusividade. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade 

da limitação da cobrança de juros remuneratórios, quando comprovada a 

abusividade. Contrato não juntado aos autos. Limitação à taxa média do 

mercado na data da contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE 

PROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara 

Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, 

Julgado em 27/04/2011). APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CRÉDITO EM 

CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) Possibilidade de limitação dos 

juros remuneratórios à taxa média de mercado na época da contratação, 

nos moldes do julgamento do REsp nº1.061.530 do STJ, representativo da 

controvérsia (art. 543-C, com a redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 

296 do STJ. Todavia, na situação concreta, as taxas aplicadas nos 

empéstimos eram menores do que a taxa média de mercado à época. 

Abusividade dos encargos não caracterizada. E, não juntado o 

instrumento contratual da conta-corrente, deve ser observada a taxa 

média de mercado, até o limite contratual. (...) Apelo do banco provido 

parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 

70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 24/11/2011). O teor da 

Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros 

encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às 

limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, 

entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, em cada 

caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a 

taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo 

período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da 

instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a 

taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite. 

No caso dos autos, os juros remuneratórios incidentes sobre o contrato 

firmado entre as partes foram estipulados em 16,49% ao mês e 524,40% 

ao ano. Da análise dos dados acima expostos, verifico que, no caso 

concreto, existe a alegada abusividade dos juros pactuados. Com efeito, 

os juros remuneratórios incidentes sobre o contrato firmado pelas partes, 

ID 5026041, foram estipulados em 16,49% ao mês e 524,40% ao ano, 

sendo estes considerados superiores a taxa média de mercado para 

Pessoa Física – Crédito Pessoal, haja vista que a taxa média apurada pelo 

Banco Central, no mês da celebração do contrato de empréstimo 

(abril/2012), é de 27,65% ao ano, (www.bcb.gov.br/?txcredmes). Assim, 

limito os juros remuneratórios do contrato em análise a taxa de 27,65% ao 

ano. - Da repetição de indébito Registro que a repetição do indébito é 

consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão 

do contrato, embora que se tenha aqui revisado apenas os encargos da 

mora, referente ao período de inadimplência, que não da normalidade 

contratual. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os 

juros e afastados os encargos abusivos, na prática, haverá repetição do 

indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim 

entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA 

REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA 

DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA 

EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA 

RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO 

JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro, devendo ser na forma simples. Antes da 

repetição de indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do 

art. 369 do Código Civil. - Da declaração de inexistência do débito No 

tocante ao pedido de declaração de inexistência de qualquer dívida/débito 
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referente ao contrato discutido nos autos, deve-se primeiramente 

proceder à compensação do contrato para apurar acerca do saldo 

devedor ou montante a ser restituído ao requerente, nos termos do art. 

369 do Código Civil. Assim, resta indeferido o pedido de declaração de 

inexistência de débito. - Dos Danos Morais No que tange à alegação do 

requerente em ter sido lesado por ter o requerido cometido prática desleal 

e cobrança em desacordo com a Lei, totalmente descabida, uma vez que 

para a caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação 

dos direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação do 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, por ainda não se atentar ao dia do crédito 

de seus proventos, não se caracteriza dano moral algum, posto que, o 

dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a prova da 

violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), quando 

causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu, no 

presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela parte requerente 

aos presentes autos, não restou configurado o dano moral, portanto, não 

merece guarida o seu pedido em ser compensada em indenização a título 

de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de 

ensejar o surgimento de um dever de indenização. DISPOSITIVO Isso 

posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência, 

determino que: 1. Defiro a substituição do polo passivo da presente 

demanda, devendo passar a integrá-lo Banco Agiplan S/A, registrando-se 

a alteração no sistema. 2. Reviso o contrato e para tanto, limito os juros 

remuneratórios do contrato em análise a taxa de 27,65% ao ano. 

Mantenho as demais cláusulas do contrato na forma contratada. 3. Após a 

revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do 

requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 4. Julgo 

Improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na 

presente ação. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo 

os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um 

dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86 do Novo Código 

de Processo Civil. Custas “pro rata”. Todavia, em relação ao requerente, o 

pagamento ficará suspenso por ser a mesma beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. A liquidação de 

sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 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): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 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/T 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 Cientifique-se o representante do Ministério Público. 

Cumpra-se.

Decisão

Vistos em correição. Os réus Augusto Carlos Patti do Amaral e Paulo 

Fernandes Rodrigues postularam prova oral e seus depoimentos pessoais 

e dos corréus (fls. 1297/1298). O Ministério Público, ao se manifestar 

acerca dos documentos acostados pelas Rés Karen Rubin (fls. 

1229/1239) e Sandra Damares Buzanello (fls. 1249/1286), postulou pela 

declaração de preclusão consumativa e o desentranhamento dos 

referidos documentos (fls. 1301/1302). O Estado de Mato Grosso 

permaneceu silente quanto aos documentos acostados pelas rés (fl. 

1303). Em nova manifestação, trouxe aos autos ofício oriundo da 

Secretaria Estadual de Saúde (fl. 1304). É o relato do necessário. Decido. 

A produção de prova oral, postulada pelos réus Augusto Carlos Patti do 

Amaral e Paulo Fernandes Rodrigues, deve ser deferida. Quanto ao pleito 

de depoimento pessoal dos réus Augusto Carlos Patti do Amaral e Paulo 

Fernandes Rodrigues e dos demais corréus, não deve prosperar, uma vez 

que o objetivo do depoimento pessoal é a obtenção da confissão da parte 

contrária, razão pela qual não há possibilidade da própria parte ré postular 

seu depoimento pessoal e dos corréus, nos termos do art. 385 do CPC. 

Corroborando: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

(...). DEPOIMENTO PESSOAL QUE É MODALIDADE DE PROVA A SER 

REQUERIDA PELA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE 

DEPOIMENTO PELA PRÓPRIA PARTE. (...). (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 

1566373-1 - Guaíra - Rel.: Rogério Ribas - Unânime - - J. 07.02.2017). A ré 

Karen Rubin traz aos autos Parecer Médico elaborado em 5/7/2016 

elencando algumas considerações em relação ao medicamento objeto da 

ação (teicoplamina), com o fito de justificar o preço elevado e provar que 

antes de 2013 não existia a possibilidade de usar medicamento genérico 

ou similar, bem como não existia a RDC 58/2014, que permite a troca de 

medicamento de referência por similar/genérico. A ré Sandra Damares 

Buzanello acostou os seguintes documentos: Organograma da Secretaria 

de Saúde do Estado de Mato Grosso, Regimento Interno da Secretaria de 

Saúde do Estado de Mato Grosso e Orientação Técnica nº 230/2011 

referente à emissão de parecer jurídico nas variações de adesão a Atas 

de Registro de Preço por meio de "caronas". O Ministério Público aduz que 

os documentos poderiam ter sido juntados quando da apresentação das 

contestações pelas rés. Nesse sentido, informa ter ocorrido a preclusão 

consumativa, postulando o desentranhamento de referidos documentos. 

Pois bem. O documento acostado pela ré Karen Rubin deve ser mantido 

nos autos, seja por ter pertinência aos fatos aqui tratados, seja pelo seu 

status de novo. A contestação da ré Karen Rubin foi protocolada em 

25/9/2015 e o documento que ela pretende juntar foi confeccionado na 

data de 5/7/2016, desse modo, cai por terra o argumento de que o 

documento poderia ter sido juntado na contestação. Nesse contexto, a 

pretensão do Ministério Público deve ser indeferida e o documento mantido 

no processo, nos termos do art. 435 do CPC. Já os documentos 

acostados pela ré Sandra Damares Buzanello, apesar de não serem 

novos, tem por objetivo contrapor os fatos ventilados na inicial e 

documentos acostados pelo Ministério Público, assim, respeitado o 
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contraditório, não vejo óbice em manter encartados aos autos 

mencionados documentos para oportuna apreciação deste Juízo, quando 

do julgamento do mérito, momento em que será sopesado todo o material 

probatório produzido no feito. Além do mais, forma estabelecida em lei 

jamais pode ser interpretada como obstáculo para a busca da verdade 

real e a resolução eficaz do caso concreto. Corroborando: "É possível a 

juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que 

respeitado o contraditório e inexistente má-fé na conduta da parte." 

(STJ-4ª T., REsp. Min. Fernando Gonçalves, j. 4.2.10, DJ 8.3.10). "Nas 

instâncias ordinárias, é lícito às partes juntarem documentos aos autos em 

qualquer tempo (até mesmo por ocasião da interposição de apelação), 

desde que tenha sido observado o princípio do contraditório." (STJ-3ª T., 

REsp. 660.267, Min. Nancy Andrigui, j. 7.5.07, DJU 28.5.07). PROCESSUAL 

CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER 

QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO 

SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO 

DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, 

em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou 

se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a 

interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa 

forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, 

a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do 

conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do 

juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, 

relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser 

utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a 

respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se 

obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a 

observância ao princípio do contraditório. 5(...) 6. Recurso Especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1070395 RJ 

2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 

09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

(sem destaques no original). Dessume-se dos entendimentos citados 

acima que, muito embora a parte ré tenha o dever processual de instruir a 

resposta, com a documentação indispensável à comprovação ou 

destituição dos fatos alegados pelo autor, a juntada extemporânea de 

documentos tem que ser cotejada caso a caso e, aqui, entendo, na 

condição de destinatário da prova, ser pertinente a sua permanência nos 

autos. Em relação ao ofício nº 3066/2017/ASSEJUD/GBSES/SES-MT/HE 

oriundo da Secretaria Estadual de Saúde, verifico que as informações 

prestadas não atendem ao determinado no item "c" da fl. 1295, razão pela 

qual deverá mencionado órgão ser intimado novamente para, de forma 

pormenorizada, informar o Juízo nos moldes do solicitado. Ante o exposto: 

a)- Defiro a produção de prova oral postulada pelos réus Augusto Carlos 

Patti do Amaral e Paulo Fernandes Rodrigues; b)- Indefiro o pleito de 

depoimento pessoal da própria parte ré e dos demais corréus; c)- Defiro a 

juntada dos documentos de fls. 1229/1239 (Karen Rubin) e fls. 1249/1286 

(Sandra Damares Buzanello); d)- Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 8 de março de 2018, às 14h; e)- As testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público Estadual e pelo Estado de Mato Grosso 

(fls. 1218 e 1240) deverão ser intimadas, nos moldes do disciplinado no 

inciso IV do §4º do art. 455 do CPC, com a advertência de que o não 

comparecimento à audiência de instrução e julgamento, sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pela despesa do adiamento (art. 

455, §5º, do CPC); f)- Deverão os réus Cleide Souza do Amaral, Karen 

Rubin, Sandra Damares Buzanello, Augusto Carlos Patti do Amaral e Paulo 

Fernandes Rodrigues por meio de seus advogados, informar ou intimar as 

testemunhas por eles arroladas (fls. 1161/1166, fls. 1223/1224, fls. 

1249/1265 e fls. 1297/1298) desta audiência, nos moldes do disciplinado 

nos parágrafos 1º e 2º do art. 455 do CPC, devendo estar cientes que a 

inércia importará desistência da inquirição da testemunha (art. 455, §3º, do 

CPC); g)- Para a expedição de carta precatória para inquirição das 

testemunhas arroladas pelos réus Cleide Souza do Amaral (Ana Cláudia 

de M. Serafim e Geraldo Catarino Villela Filho) e Karen Rubin (Ricardo 

Franco Pereira) deverão estes, até 30 (trinta) dias antes da audiência 

acima designada, efetuar o preparo, sob pena de preclusão (art. 223 do 

CPC). Acostados aos autos os comprovantes, expeça-se o necessário; h)

- Considerando haver testemunhas servidores públicos, expeça-se o 

necessário, de acordo com o inciso III do §4º do art. 455 do CPC; i)- 

Deverá o(a) Senhor(a) Gestor(a), pelo menos 15 (quinze) dias antes da 

audiência, examinar o processo a fim de verificar se todas as 

providências para a sua realização foram tomadas, fazendo-se a 

conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será certificada nos 

autos, nos termos do art. 338 da CNGC; j)- No mais, considerando que a 

informação prestada pela Secretaria Estadual de Saúde (fl. 1304-v) não 

atendeu ao determinado no item "c" da fl. 1295, determino nova intimação 

daquele órgão para informar se todas as 5.304 (cinco mil trezentos e 

quatro) unidades do medicamento Teicoplamina, concentração e dosagem 

de 400mg, forma farmacêutica injetável, adquiridas mediante compra direta 

via "carona" a Ata de Registro do Pregão Eletrônico 039/2010 foram 

utilizadas ou não. Caso não tenham sido utilizadas todas as unidades, qual 

a quantidade da sobra? E qual a destinação delas? Deverá acompanhar a 

informação os respectivos documentos comprobatórios. A intimação 

deverá se dar na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, a qual deverá 

constar que o descumprimento da decisão judicial sujeitará os 

responsáveis às sanções civis, penais e administrativas, as quais 

poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme a Lei e o Provimento nº. 

56/2008 da CGJ/TJMT. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Advogados: Marco Aurelio Monteiro Araujo, Rafael Vilela Borges, Otávio 

Ferreira Mendes, Rafael Ribeiro da Guia, Juarez Sechi, Ronan de Oliveira 

Souza, Mariethy Steffania Rezende Veloso Munhoz, Vladimir Marcio Yule 

Torres, Ana Elisa Netz do Amaral, Raphael Naves Dias, Rony de Abreu 

Munhoz, Ana Carolina de Andrade do Amaral.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021468-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. U. C. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO)

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

PATRICIA MACHADO MASSETTI OAB - 721.676.371-87 

(REPRESENTANTE)

ELIANE BERTUOL DUARTE OAB - MT0013747A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1021468-04.2017.8.11.0041 AUTOR: THOMAS UBIRAJARA 

CALDAS DE ARRUDA RÉU: ARTHUR MACHADO MASSETTI 

REPRESENTANTE: PATRICIA MACHADO MASSETTI Vistos etc. Intimem-se 

as partes, por meio dos ilustres advogados, para que, cumpram a 

determinação do id:11159353, relativamente à convivência do autor com o 

seu filho que, deverá se dar, da seguinte maneira: a) as segundas-feiras, 

o requerente poderá ficar com o pequeno Arthur, das 18:00 horas às 

21:00 horas, com livre opção de permanecer ou não no lar materno. b) 

Aos sábados, o autor poderá ficar com o infante, das 10:00 às 18:00 

horas, iniciando-se a convivência no próximo dia 10/02/2018. Realize-se 

estudo das partes com urgência, conforme já determinado em decisão 

anteriores. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1041579 Nr: 42344-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDMC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDC, EMDC, WMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9.358/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11.395/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogad, KLEBER JORGE JUNIOR a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251410 Nr: 10339-83.1998.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAFJ, RSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT, LUCIANA FERREIRA 

DE ARAUJO FERNANDES - OAB:14115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES, 

para devolução dos autos nº 10339-83.1998.811.0041, Protocolo 251410, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149466 Nr: 31457-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBR, SBLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EVERTON BENEDITO DOS ANJOS, para 

devolução dos autos nº 31457-85.2016.811.0041, Protocolo 1149466, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447703 Nr: 2093-21.1986.811.0041

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIA NUNES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISRAEL ASSER 

EUGÊNIO, para devolução dos autos nº 2093-21.1986.811.0041, Protocolo 

447703, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447705 Nr: 3203-36.1978.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA NUNES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISRAEL ASSER 

EUGÊNIO, para devolução dos autos nº 3203-36.1978.811.0041, Protocolo 

447705, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362228 Nr: 32129-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONISIA MOURA DE ALMEIDA, G. A. B, LEONISIA 

MOURA DE ALMEIDA, R. A. B, DAYANA DA SILVA BRUNO, SAMARA 

RODRIGUES DA SILVA BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WILSON ALVAREZ BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, ARIANE DE SOUZA MONARO - OAB:273.984/SP, 

RODRIGO ELIAS DE SOUZA - OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARIANE DE SOUZA 

MONARO, para devolução dos autos nº 32129-74.2008.811.0041, 

Protocolo 362228, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362417 Nr: 32416-37.2008.811.0041

 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: LDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA, GAB, DDSB, SRDSB, LDDA, RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARIANE DE SOUZA 

MONARO, para devolução dos autos nº 32416-37.2008.811.0041, 

Protocolo 362417, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1065619 Nr: 53473-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCSF, LSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428

 ...Caso haja ativos financeiros e veículos em nome do executado, servirá 

como termo de penhora, os formulários de detalhamento:a) Intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu procurador para, querendo, 

expressar-se nos termos do art. 854, § 2º, do Código de Processo Civil;b) 

Intime-se a parte exequente, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, a 

respeito da penhora e/ou bloqueio;c) Não havendo êxito no bloqueio de 

ativos financeiro ou veículos, intime-se a parte exequente, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias;3- Em sendo negativa as buscas, bem como, 

a resposta do ofício:a) Expeça-se certidão, para inclusão do nome do 

executado, ISRAEL GONÇALVES FERNANDES, CPF: 883.900.121-20, 

nascimento: 25.05.1979, filho de Nerivaldo Fernandes e Licineia Maria 

Gonçalves Fernandes, nos Serviços de Proteção ao Crédito, no valor de 

R$ 2.114,00 (dois mil cento e quatorze reais), ou, até o valor 

remanescente, caso haja bloqueio parcial de valores.b) Oficie-se o 

Cartório de Notas de Cuiabá-MT, encaminhando-se certidão da dívida para 

protesto.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2018.Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845267 Nr: 48978-48.2013.811.0041

 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: OTACIANA DAS NEVES ARAÚJO, ANA ROSA 

ALBUQUERQUE ALENCAR, ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR, FRANCISCO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 254 de 648



DIAS DE ALENCAR NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADAUTO DIAS DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8.938/MT, FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - OAB:14859/MT, 

JEAN MICHEL SANSHES PICCOLI - OAB:, JOICE FIALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:15900/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELOY 

ALBUQUERQUE ALENCAR, para devolução dos autos nº 

48978-48.2013.811.0041, Protocolo 845267, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 918342 Nr: 42298-13.2014.811.0041

 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: MARLENE FERREIRA CAMPOS, Rosalyna Conceicao de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BRAULINO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT, 

JOCYNEI LUIZ DA SILVA - OAB:19846/O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ANTONIO ALMIR MAZINI 

JUNIOR a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234 

do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026559-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LUCILA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO OAB - MT1933-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO EDUARDO GENIU DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1026559-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JANAINA LUCILA 

DE CAMARGO REQUERIDO: MAURO EDUARDO GENIU DA COSTA Vistos 

etc. Designo audiência de conciliação para o dia 27 de março de 2018, às 

09:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Sirva cópia da presente como mandado de intimação do requerido[1]. 

Intime-se a parte autora por meio de sua culta advogada. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço para a intimação do 

requerido MAURO EDUARDO GENIU DA COSTA: Rua Q, Quadra 60, Casa 

20, Bairro: Parque Atalaia, Cuiabá/MT. ZONA 08

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1038032-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE ALMEIDA DURIGAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNA MANVAILLER TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1038032-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DANILO DE 

ALMEIDA DURIGAN REQUERIDO: BRUNNA MANVAILLER TEIXEIRA Vistos 

etc. Acolho a emenda da inicial constante no Id. nº 11716398. Defiro a 

gratuidade processual nos termos da Lei 1.060/50. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 155, II). Trata-se de Ação de Guarda c/c 

Alimentos e Regulamentação de Visitas com Pedido de Tutela de Urgência, 

proposta por Danilo de Ameida Durigan, em desfavor de Brunna Manvailer 

Teixeira, ambos devidamente qualificados nos autos, visando à 

regulamentação da convivência com sua filha Alice Manvailer Durigan (03 

anos). Requer o autor, a regulamentação da convivência com sua filha 

Alice, de 03 (três) anos de idade, sob o argumento de que, a genitora da 

menina vem colocando obstáculos, no convívio paterno-filial. Alega que, 

atualmente se encontra residindo na cidade de Franca/SP e que, no 

próximo feriado, (10.02.2018 a 13.02.2018), virá a esta comarca com o 

intuito de levar sua filha consigo e, para isso, postula por autorização 

judicial. Relatei o necessário. Decido. Dos fatos estampados na exordial, 

não há como averiguar se, o requerente possui ou não contato com a 

criança, razão pela qual, indefiro, por ora, o pedido para que, a menina 

viaje no carnaval com genitor para a cidade onde o mesmo residi. Todavia, 

fica resguardado a este, o direito de ter sua filha consigo, sempre que 

estiver nesta comarca (inclusive neste feriado de Carnaval), buscando a 

criança as 09:00 horas na residência materna e, entregando-a às 18:00 

horas do mesmo dia, na casa da mãe, desde que, haja aviso prévio à 

genitora da menina (ao menos uma semana). Deixo de designar audiência 

de justificação, tendo em vista que o autor não reside nesta comarca, 

sendo assim, designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, 

para o dia 05 de abril de 2018 às 16:00 horas. Cite-se a parte ré[1] e, 

intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência da autora em extinção e 

arquivamento do processo e, do réu em confissão e revelia. Na audiência, 

se não houver acordo, poderá o réu contestar a ação, desde que o faça 

por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença. Acolho a oferta dos alimentos 

provisórios em 75,47% (setenta e cinco vírgula quarenta e sete por cento) 

do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 720,00 (setecentos e 

vinte reais). O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 

(dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de depósito 

na conta bancária. Como medida de celeridade e economia processual, 

sirva cópia da presente, como mandado de intimação da requerida. Os 

alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e 

rescisórias. Realize-se estudo das partes, em 30 (trinta) dias, com 

enfoque na criança em questão. Depreque-se a realização de estudo do 

autor e de sua família. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] Endereço: Avenida das Palmeiras, nº 20, Condomínio Rio Jangada, 

casa 572, Bairro: Jardim Imperial, em Cuiabá/MT. ZONA: 04

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1001499-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR GELIO DOS SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO FERREIRA E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1001499-66.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELENIR GELIO DOS 

SANTOS E SILVA REQUERIDO: JOAO BOSCO FERREIRA E SILVA Vistos 

etc. Indefiro, o pedido de gratuidade, pelo que concedo, excepcionalmente, 

o recolhimento das custas processuais ao final do processo, com 

fundamento no provimento 18/2012 CGJ. Nos termos do provimento nº 

56/2016 – CNJ determino a intimação da parte autora, para que em 10 

(dez) dias, traga aos autos certidão de inexistência de testamento deixado 

pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços Compartilhados. Nomeio como inventariante Elenir Gelio dos 

Santos e Silva. Intime-se, para que, preste compromisso em 05 (cinco) 
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dias e, as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, em 

conformidade com o art. 620 do CPC. Na mesma oportunidade devem ser 

apresentadas aos autos, as certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal. Sendo de interesse da inventariante, junto às primeiras 

declarações, pode ser aportado o plano de partilha amigável (art. 651, 

CPC). Citem-se, após, os interessados não representados, se for o caso, 

bem como intime-se a Fazenda, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre 

os valores e podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 

20 (vinte) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se 

expressamente. Havendo concordância, quanto às primeiras declarações 

e, quanto aos valores, iniciais ou atribuídos às ultimas declarações (art. 

628 do CPC) e digam em 10 dias (art. 637 do CPC). Se concordes, ao 

cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido João Bosco Ferreira e Silva, CPF nº 616.890.921-49, filiação 

Justino Batista da Silva e Luzia da Conceição F E Silva. Proceda-se, 

também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a 

existência de veículo registrado em nome do de cujus. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a indicação de existência / inexistência 

de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 

2º, do Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem 

ser transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes 

autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1020721-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA PIEDADE OCHIENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

THYAGO MARCEL VERAO OCCHIENA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1020721-54.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELIDA PIEDADE 

OCHIENA REQUERIDO: THYAGO MARCEL VERAO OCCHIENA, FERNANDA 

ALVES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda de Menor com 

Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Elida Piedade Occhiena, em 

desfavor de Thyago Marcel Verão Occhiena e Fernanda Alves da Silva, 

requerendo a guarda de Eduardo Alves Verão Occhiena, Matheus Alves 

Verão Occhiena e João Pedro Alves Verão Occhiena, todos devidamente 

qualificados nos autos. A presente ação foi distribuída para esta Vara 

Judicial. Todavia, o referido processo insere-se no âmbito de competência 

as Varas de Infância e Juventude, nos termos do disposto pelo art. 148 

c/c 98, da Lei 8.069/90 (ECA), que dispõe que: Art. 148. A justiça da 

Infância e da Juventude é competente para: (...) Parágrafo único. Quando 

se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também 

competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: 

a)Conhecer de pedidos de guarda e tutela. Art. 98. As medidas de 

proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os 

direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: (...) II – por 

falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Diante do exposto, 

declino da competência para processar e julgar o presente pedido, 

determinando a imediata remessa dos autos ao juízo da Infância e 

Juventude desta comarca. Procedam-se as baixas e anotações legais. 

Cumpra-se com a urgência que a situação requer. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

15 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027998-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREOMAR PEREIRA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1027998-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DENISE SILVA LOPES 

REQUERIDO: AUREOMAR PEREIRA BORGES Vistos etc. Ante o teor da 

certidão constante do Id. 11431035, redesigno a audiência de Id. 

11139500, para o dia 26 de abril de 2018, às 16h30min. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá-MT, 22 de janeiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035626-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO THADEU GUIMARAES (REQUERENTE)

EVERALDO JORGE GUIMARAES (REQUERENTE)

ILZA DE FATIMA GUIMARAES (REQUERENTE)

INES MARIA GUIMARAES (REQUERENTE)

JAMIL BENEDITO GUIMARAES (REQUERENTE)

ANTONIO GUIMARAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILMA DE FATIMA GUIMARAES DA VEIGA (INVENTARIADO)

 

Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o inventariante para que apresente a matrícula atualizada do imóvel, 

dentro do prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024752-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para fins de intimar a parte requerente a manifestar acerca 

do documento acostado ao ID 11072089.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016731-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTA TAMAE BEZERRA YOSHI KAW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS OAB - MT17049/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NETO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte autora a fim de se manifestar, em 5 (cinco) 

dias, sobre o Id 11576000, o qual, em síntese, informa que a diligência 

restou negativa negativa.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016311-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. C. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. C. F. G. (REQUERIDO)

A. R. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIFICO que, os requeridos foram devidamente citados/intimados no ID 

9273322, entretanto não apresentaram contestação até a presente data. 

Sendo assim, e diante do parecer do Ministério Público, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte requerente para que manifeste nos 

autos, dentro do prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012647-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA OAB - MT0012054A 

(ADVOGADO)

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. S. (RÉU)

 

Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de citação acostado aos autos no ID 11091189, dentro do prazo 

legal de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022195-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

LETICIA NUNES ONOFRE OAB - MT23519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. S. C. (RÉU)

 

IMPULSIONO o presente feito para fins de intimar a parte requerente a 

apresentar a Impugnação dentro do prazo legal de 15 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1017643 Nr: 30803-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15.144/MT, FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO MARQUES DIAS 

JUNIOR - OAB:6398

 Processo nº. 30803-35.2015 – Código 1017643.

 Vistos.

 Antônia Maria dos Santos Saldanha aforou Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União estável c/c sobrepartilha em face de Luis Alberto 

Saldanha.

 Sustenta a requerente que foi casada com o requerido por 14 (quatorze) 

anos, mas divorciaram em abril de 2006. Esclarece que não obstante o 

divórcio, continuaram a conviver em união estável, até fevereiro de 2007. 

Assim, busca o reconhecimento da alegada união estável, com a partilha 

dos bens adquiridos nesse período.

 À fl. 112 foi designada audiência de tentativa de conciliação e 

determinada a citação.

 À fl. 119 consta ata de audiência, que terminou sem acordo.

 Às fls. 123/126 foi apresentada impugnação ao pedido de gratuidade de 

justiça, deferido à autora.

 Às fls. 140/157 foi apresentada a contestação, na qual o requerido rebate 

as alegações da requerente e pugna pelo indeferimento do pedido.

 A impugnação foi apresentada às fls. 262/267.

 À fl. 298 foi designada audiência de instrução e julgamento, cuja ata está 

encartada à fl. 301.

 Às fls. 303/306 o requerido apresentou memoriais.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 No que pertine à impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora, 

assiste razão ao requerido.

 Depreende-se às fls. 128/139 que na procuração de fl. 137 a requerente 

se qualifica como corretora de imóveis; na declaração de estado de 

pobreza, se qualifica como comerciante.

 O requerido comprovou cabalmente que a autora exerce as profissões 

citadas acima, como se vê às fls. 133/139. Ora, pode até ser que a 

requerente não esteja a esbanjar riquezas, mas a situação financeira 

comprovada nos autos não condiz com a dos destinatários das benesses 

da gratuidade de justiça.

 Portanto, revogo a gratuidade deferida anteriormente à requerente.

 No mérito, a celeuma paira sobre o tempo de união estável vivido após a 

decretação do divórcio, e sobre a partilha de um imóvel residencial.

 Pois bem. O requerido reconhece que depois do divórcio, continuou 

vivendo em união estável até outubro de 2006; a requerente, por sua vez, 

assegura que a convivência durou até fevereiro de 2007.

 Analisando os documentos que instruem a presente ação, verifica-se que 

realmente o demandado não conseguiu infirmar as alegações da 

requerente, pois, não comprovou que a união estável teve fim em outubro 

de 2006. A autora, em contrapartida, trouxe aos autos documentos que 

demonstram o liame entre ambos até o início de 2007, a exemplo do extrato 

bancário de conta conjunta mantida no Banco do Brasil, fls. 82/88.

 Ora, como o requerido quer fazer crer que em janeiro de 2007 já estava 

vivendo com outra pessoa, se até abril de 2007 ainda mantinha conta 

conjunta com a ex-esposa? Essa prova documental, associadas às datas 

em que foram assinados os contratos de compra e venda e permuta do 

imóvel residencial objeto de análise nestes autos, a meu ver, faz cair por 

terra as afirmações do requerido, pois não seria crível que já tivesse com 

outra companheira e ainda assim, dividindo as particularidades e 

responsabilidades de uma conta bancária em conjunto com a requerida.

 Apenas a título de registro, esclareço ao demandado que a escritura 

pública de união estável que apresenta no intuito de infirmar as alegações 

da requerente, foi lavrada dois anos após o fim da união estável, ou seja, 

em 2009, e não pode ser considerada prova robusta, já que se trata de 

documento em que o tabelião certifica apenas a legitimidade dos 

declarantes, não o conteúdo a ela inserto, de maneira que poderiam 

informar a data que lhes conviesse.

 Portanto, à evidência das provas coligidas aos autos, reconheço que as 

partes conviveram em união estável até fevereiro de 2007.

 No que diz respeito à partilha do bem imóvel, também merecem respaldo 

as alegações da requerente.

 O primeiro contrato que visava a aquisição de um imóvel residencial pelos 

demandantes, unidade n. 02, quadra 05, foi celebrado em 02 de fevereiro 

de 2006, como pode ser visto às fls. 89/92, ou seja, antes mesmo do 

divórcio. Em 11 de outubro de 2006 foi feito um o distrato do contrato de 

promessa de compra e venda, no qual as partes utilizaram o saldo que já 

havia sido pago por aquela unidade habitacional, para dar como entrada 

em outra unidade autônoma dentro do mesmo condomínio, a saber, a 

unidade n. 09, quadra 05.

 Novamente, em 09 de fevereiro de 2007, houve outro distrato do contrato 

de promessa de compra e venda da unidade n. 09, quadra 05, no qual os 

demandantes utilizaram do valor que já tinha sido pago à construtora por 

aquela unidade autônoma, para a aquisição da casa de n. 10, quadra 02, 

conforme documentos de fls. 95/104.

 O pagamento do referido imóvel ocorreu em parte, até fevereiro de 2007, 

período compreendido pelo casamento e depois pela união estável. E o 

restante foi quitado pelo saldo de FGTS do requerido, como faz prova o 

documento de fls. 69/74.

 Ora, os documentos que lastreiam o pedido inicial são bastantes, não 

deixam margem à dúvidas sobre o direito de meação da autora pois, 

participou efetivamente da aquisição do bem em debate, verdade que pode 

ser extraída até mesmo da peça defesa, precisamente da impugnação à 

gratuidade de justiça, onde o requerido assegura veementemente que a 

requerente sempre trabalhou, sendo assim, de alguma forma acabou 

ajudando financeiramente na aquisição do imóvel.

 No que se refere ao crédito de FGTS utilizado para pagamento do saldo 
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devedor do imóvel, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento 

que a companheira ou esposa tem direito à meação, posto que referido 

crédito foi acumulado durante o casamento ou união estável, sendo justo 

que integre a meação.

 Nesse sentido, destaco o precedente jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE 

BENS. DOAÇÃO FEITA A UM DOS CÔNJUGES. INCOMUNICABILIDADE. 

FGTS. NATUREZA JURÍDICA. PROVENTOS DO TRABALHO. VALORES 

RECEBIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPOSIÇÃO DA 

MEAÇÃO. SAQUE DIFERIDO. RESERVA EM CONTA VINCULADA 

ESPECÍFICA. 1. No regime de comunhão parcial, o bem adquirido pela 

mulher com o produto auferido mediante a alienação do patrimônio herdado 

de seu pai não se inclui na comunhão. 2 (...). 4. O entendimento atual do 

Superior Tribunal de Justiça é o de que os proventos do trabalho 

recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento, compõem 

o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação, tendo em 

vista a formação de sociedade de fato, configurada pelo esforço comum 

dos cônjuges, independentemente de ser financeira a contribuição de um 

dos consortes e do outro não. 5. Assim, deve ser reconhecido o direito à 

meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do 

casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado 

imediatamente à separação do casal. 6. A fim de viabilizar a realização 

daquele direito reconhecido, nos casos em que ocorrer, a CEF deverá ser 

comunicada para que providencie a reserva do montante referente à 

meação, para que num momento futuro, quando da realização de qualquer 

das hipóteses legais de saque, seja possível a retirada do numerário. (...). 

(REsp 1399199/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ 

Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

09/03/2016, DJe 22/04/2016) destaquei

 Portanto, sem necessidade de maiores digressões, posto que o intento da 

autora foi amplamente comprovado nos autos por meio dos documentos 

apresentados e já citados no corpo desta sentença, a procedência dos 

pedidos é medida de justiça.

 Ante o exposto, julgo procedente a presente demanda, para o fim de 

reconhecer a união estável vivida entre as partes, de julho de 2006 até 

fevereiro de 2007, e determinar a partilha do imóvel residencial descrito às 

fls. 69/74 (matrícula n. 86.071, Segundo Serviço Notarial e Registral desta 

Capital/MT), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma 

das partes.

 Em atendimento ao requerimento da letra “a” de fl. 18, determino a imediata 

expedição de mandado ao cartório à margem da matrícula do imóvel para 

abster-se de averbar ou registrar qualquer outro ato de alienação do 

imóvel, exceto o deste Juízo.

 Em conseqüência declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final.

 Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído 

à causa.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1200650 Nr: 4853-53.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS, EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANT' ANNA - 

OAB:324256/SP, MARIA LUIZA DIAS DA COSTA - OAB:291750/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar as procuradoras da requerente para que 

manifestem 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.: 1177794 Nr: 43105-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:22331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 43105-62.2016 – Código 1177794.

 Vistos.

 Luiz Fernando de Oliveira Marques aforou Ação Declaratória de Querela 

Nullitatis em face de Cândida Saturnina de Campos.

 Esclarece que seu tio, senhor Antônio Artur Marques faleceu em 

24/12/2007, e não deixou descendentes. Assim, com seu passamento, o 

senhor Fernando Luiz Marques, pai do autor e irmão do falecido, propôs 

abertura de inventário, tendo em vista que o falecido deixou dois imóveis a 

título de herança.

 Seis meses após a abertura do inventário, o inventariante faleceu, sendo 

substituído pelo seu filho, autor desta demanda. Ocorre que a requerida 

buscou o reconhecimento judicial de uma união estável que alega ter 

vivido com o autor da herança, no entanto, informou nos autos que aquele 

não tinha deixado nenhum herdeiro, ascendente nem descendente, e com 

o uso de falsas informações, teve uma sentença de reconhecimento de 

união estável, para a qual o autor nesta oportunidade busca a anulação, já 

que na condição de sobrinho do falecido, não foi citado naquela demanda.

 À fl. 61 designada audiência de conciliação, que terminou sem acordo, 

como pode ser visto à fl. 66.

 Às fls. 67/69 foi apresentada a contestação.

 A impugnação foi acostada às fls. 73/78.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Como cediço, a Querela Nullitatis visa desconstituir uma sentença 

contaminada de nulidade insanável, que não pode ser atacada pela Ação 

Rescisória, pois, a sentença, neste caso, pelo vício insanável que 

carrega, é nula, jamais adentrou ao mundo jurídico.

 A Querela pode ser proposta sempre que se estiver diante de sentença 

inexistente que verse sobre vício na citação, surgimento de prova nova 

após o prazo da propositura da Rescisória, afronta direta a princípios 

constitucionais, dentre outros fundamentos.

 No presente caso, a requerida conseguiu uma sentença reconhecendo a 

união estável que alegou ter vivido com o falecido senhor Antonio Artur 

Marques com base em informações inverídicas, pois, afirmou ao Juízo que 

o falecido não tinha nenhum parente. Desta forma, não houve a citação do 

requerente, que demonstrou neste momento legítimo interessado.

 Nesse contexto, induziu o Juízo em erro e a triangularização processual 

entre a requerida e os parentes do falecido jamais ocorreu, isso, eivando 

de vício insanável aquela sentença que reconheceu a união estável, em 

clara afronta ao princípio constitucional do devido processo legal, principio 

este tido como um dos vetores do ordenamento jurídico, expressamente 

consagrado na Constituição Federal (art. 5º, inciso LIV).

 Portanto, sem necessidade de maiores digressões, a nulidade da 

sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de União Estável nº. 

68/2008, que tramitou nesta Vara Especializada, é medida que se impõe.

 No que se refere ao pedido de condenação da requerida por atuar de 

má-fé, entendo que embora as afirmações da requerida não condizessem 

com a verdade, o caráter subjetivo da má-fé não ficou demonstrado, até 

pelo pouco esclarecimento da demandada, que não sabe ler e escreve 

apenas o próprio nome, de fato poderia pensar que os irmãos e sobrinhos 

do falecido não fossem interessados nos assuntos hereditários.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente ao pedido, a fim de 

declarar a nulidade da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória 

de União Estável nº. 68/2008, que tramitou nesta Vara Especializada, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Acoste cópia desta sentença nos autos daquela ação, cuja sentença foi 

declarada nula nesta oportunidade.

 Transitada em julgado, arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018.
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 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110325 Nr: 6478-89.1998.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R.S.M.J.; R.L.M.; R.V.M.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IZABEL LOPES VASCONCELOS, 

ESPÓLIO DE REINALDO DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:4276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:4276/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL 

VASCONCELOS MAGALHAES, para devolução dos autos nº 

6478-89.1998.811.0041, Protocolo 110325, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 344232 Nr: 26333-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE BACILLI, SANDRA MIRANDA BACCILI VARELA, 

CRISTINA MIRANDA BACCILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESARINO DELFINO CESAR 

FILHO - OAB:4290, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, JULIAN 

DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998, RENATA LUCIANA MORAES - 

OAB:128301/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de incidente de prestação de contas em que os requerentes 

foram intimados para manifestarem-se sobre as contas prestadas, mas 

sobre elas não se manifestaram.

Por essa razão, no parecer de fl. 321, o Ministério Público opinou pela 

homologação das contas prestadas.

Às fls. 334/347, a herdeira Natasha Rosa Baccili postula novas diligências, 

visando a instrução do feito.

É o necessário para decisão.

Primeiramente, é necessário observar que esta prestação de contas não 

se reveste da natureza de processo, mas de mero incidente processual, o 

que decorre da própria petição de fls. 2/3, formulada como simples 

requerimento, despido dos requisitos da petição inicial (CPC/73, art. 282), 

razão pela qual foi recebida como mero incidente.

Dito isso, verifica-se que após prestadas as contas pelo inventariante, 

juntadas às fls. 10/318, os requerentes foram intimados, mas não se 

manifestaram.

Com efeito, em razão disso, está obstata a análise das manifestações 

extemporâneas, por força da preclusão temporal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

homologo as contas prestadas pelo inventariante neste incidente.

Arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1033863 Nr: 38567-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, SDLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MIGUEL CALIX 

FILHO - OAB:9192/MT, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001-A/MT, 

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - OAB:13.494/MT, JULIANA 

MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO 

FILHO - OAB:14.415/MT, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4021/MT, 

PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739/MT, SILVANO MACEDO 

GALVÃO - OAB:4699, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - 

OAB:7.149-B/MT, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - 

OAB:7149-B/MT

 Processo nº. 38567.72.2015 – Código 1033863

 Vistos.

 Acolho cota ministerial de fl. 42.

 Proceda com a citação do executado, nos moldes do artigo 212 § 2º do 

CPC.

 Ressalto que o oficial de justiça deverá entrar em contato com a 

exequente a fim de que acompanhe na diligência.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 865925 Nr: 6316-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRXF, RRXF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA M. P. NETTO - 

OAB:5609-B/TO

 Processo nº. 6316-35.2014 – Código 865925

 Vistos.

 Wellington Rodrigo Xavier Freitas, representado por Rosilene Rodrigues 

Xavier Freitas, aforou Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c 

Anulação de Registro e Alimentos em face de Jânio Chaves Barbosa e 

Rivelino Paes Lemes de Freitas.

 Alega, em suma, que sua genitora se relacionou amorosamente com o 

primeiro requerido, mesmo estando casada com o segundo, o senhor 

Rivelino. No entanto, após o nascimento do autor, o seu então marido 

registrou o menor como filho, o que se observa no assento de nascimento 

deste, acostado à fl. 20.

 Portanto, o requerente busca a via judicial para resolver a questão, com a 

retificação no seu assento de nascimento, e fixação de verba alimentar.

 Às fls. 58/65 foi apresentada a contestação, na qual foi alegada a 

preliminar de inépcia da inicial.

 Às fls. 88/89 foi apresentada a impugnação.

 Citado validamente (fl. 108), o requerido Rivelino Paes Lemes de Freitas 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (fl. 109).

 O ministério Público opinou pela designação de audiência, fl. 110.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Deixo de acolher a cota Ministerial, tendo em vista que os autos estão 

instruídos à satisfação.

 Inicialmente, decreto a revelia do requerido Rivelino.

 Pois bem. A questão da paternidade já foi dirimida de forma particular 

entre as partes, tendo em vista que antes mesmo da propositura desta 

demanda, realizaram o exame de DNA, e este comprovou a ligação 

biológica entre o autor e o senhor Jânio (fls. 32/35).

 A questão que pende de análise é a verba alimentar.

 No que se refere à obrigação do requerido em prestar alimentos ao 

requerente, é inconteste, com previsão legal na Carta Maior, e também na 

legislação infraconstitucional:

 “Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade.”

 Na legislação infraconstitucional, a matéria está disciplinada pelo art. 

1.694 do novo 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.”

“Parágrafo 1º Os alimentos deve ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa do obrigado.”

 Nessa esteira, estando comprovado o estado de filiação, certa está a 

obrigação de prestar o auxílio material.
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 Analisando os documentos acostados aos autos, precisamente o de fl. 

74, observa-se que os rendimentos do requerido são modestos. Ainda 

que se considere que desde a data da emissão daquele documento já se 

passaram mais de 02 (dois) anos, sabemos que a recomposição salarial 

anual muitas das vezes não acompanha nem mesmo o índice inflacionário, 

o que leva a concluir que não esteja ganhando muito mais do que o 

demonstrado.

 Assim, observando os binômios possibilidade e necessidade, nem de 

longe a verba alimentar poderia ser fixada no patamar pretendido 

inicialmente, qual seja, 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do 

requerido.

 O requerido demonstrou ser pai de 04 (quatro) filhos, o autor e mais três. 

Então, para a fixação da verba alimentar, deve ser feita uma análise 

divisão equânime e que se aproxime o máximo possível da realidade 

vivenciada por ambas as partes.

 Com base nessas considerações, entendo plausível a fixação da verba 

alimentar no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal, 

que deve ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de depósito 

ou recibo, incidindo sobre férias e décimo terceiro, quando houver.

 Em face do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para o 

fim de declarar que o senhor Jânio Chaves Barbosa é o verdadeiro pai 

biológico do autor. Portanto, condeno o requerido ao pagamento de 

alimentos ao filho, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo mensal, devendo ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante depósito ou recibo, incidindo sobre férias e décimo terceiro, 

quando houver.

 Estando comprovado que o requerido possui vínculo empregatício, desde 

já fica autorizado o desconto em folha de pagamento.

 Oficie-se ao cartório de registros, para que retifique o assento de 

nascimento do autor, excluindo os já existentes, e incluindo os da 

paternidade reconhecida nestes autos. O requerente passará a se 

chamar Wellington Rodrigo Xavier Barbosa.

 Por fim, declaro extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000315-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH SILVA FARIA RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR RONDON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO : 

1000315-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: Nome: RUTH SILVA FARIA 

RONDON Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 2522, JARDIM LEBLON, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-000 REQUERIDO: Nome: OSCAR RONDON 

Endereço: RUA K, 31, QUADRA 05, RESIDENCIAL ILZA THEREZINHA 

PICOLI PAGOT, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-712 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, através de seu patrono, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), mediante depósito na conta nº 50.004-6, agência 2373-6, 

Banco do Brasil, de titularidade da Requerida Ruth Silva Faria portadora do 

CPF: 945.414.931-87, com os acréscimos legais e eventuais parcelas que 

se vencerem no curso do processo, sob pena de penhora e avaliação de 

seus bens, bem como, caso o executado queira, poderá ser apresentada 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, após o termino do prazo para 

pagamento voluntário e independente de nova intimação, conforme 

disposto no despacho abaixo transcrito: DECISÃO:ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo n. 1000315-12.2017.8.11.0041 Ação: Cumprimento de 

Sentença. Vistos, etc... Diante do postulado pela Requerida, Id n. 

11193981, necessário formalizar os atos para conversão para 

cumprimento de sentença. Assim, procedam-se as retificações e 

anotações necessárias, inclusive na autuação, por se tratar, doravante de 

cumprimento de sentença. Procedam-se, ainda, as retificações e 

anotações necessárias, inclusive na autuação, fazendo constar como 

Exequente: Ruth Silva Faria, e Executado: Oscar Rondon. Após, de acordo 

com os artigos 523 e 513 § 2º do CPC, determino que intime-se o 

devedor/executado - na pessoa do advogado, se constituído, via DJe; por 

AR se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador 

constituído ou ainda por edital, se revel na fase de conhecimento – “para 

pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver” (art. 523, caput, CPC). Não ocorrendo o pagamento no prazo 

acima referido, haverá multa de 10% (dez por cento) e a incidência de 

honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor devido, 

atualizado, (§ 1º do art. 523 CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no 

prazo previsto no caput do art. 523, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (§ 2º art. 523 CPC). Não efetuado tempestivamente o 

pagamento integral do quantum devido, fica autorizado, desde já, mediante 

prévia apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado 

(art. 524 CPC), a expedição de mandado de penhora e avaliação, para a 

penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento do valor 

devido/executado, (§ 3º art. 523 CPC), em observância inclusive dos bens 

que tiverem sido indicados pela parte exequente (art. 524, VII CPC). 

Consigne-se no mandado que, caso queira, poderá ser apresentada 

impugnação no prazo de 15 (quinze), nos próprios autos, após o término 

do prazo para pagamento voluntário e independentemente de nova 

intimação, nos termos do art. 525 do CPC. Ressalto, ainda, por oportuno 

que de acordo com o § 2º do art. 212 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.” Às providências, 

expedindo-se o necessário. Após, cumpridas as determinações supra, 

voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações/providências. 

Intimem-se e cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 15 de fevereiro de 

2018. ____________________________ GESTOR JUDICIÁRIO 

____________________________________________________________

__________________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028983-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CRISTINA DE JESUS FERREIRA PRATES DE ALMEIDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT0007111A (ADVOGADO)

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURÉLIO PIRES DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1028983-90.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: CASSIA 

CRISTINA DE JESUS FERREIRA PRATES DE ALMEIDA Endereço: RUA 

SETENTA E OITO, casa 21, quadra 22, setor I, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-508 PARTE REQUERIDA: Nome: MARCOS AURÉLIO PIRES DE 

SIQUEIRA Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência 

e providências que entender pertinentes quanto ao disposto na certidão 

retro e no DESPACHO prolatado neste processo apresentando 

demonstrativo de débito atualizado. DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA ID 

N.Processo n. 1021786-84.2017.8.11.0041 Ação: Cumprimento de 

Sentença. Vistos, etc... (em correição) Defiro os benefícios de gratuidade 

da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Antes de tudo, 

considerando que de acordo o Código de Processo Civil – Lei n. 

13.105/2015, em se tratando de título executivo judicial, a execução 

deverá ser processada como cumprimento de sentença, (art. 528 CPC), 

procedam-se as retificações e anotações necessárias. No mais, de 

acordo com os artigos 523 e 513 § 2º do CPC, determino que intime-se o 

devedor/executado - na pessoa do advogado, se constituído, via DJe; por 

AR se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador 

constituído ou ainda por edital, se revel na fase de conhecimento – “para 

pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver” (art. 523, caput, CPC). Não ocorrendo o pagamento no prazo 

acima referido, haverá multa de 10% (dez por cento) e a incidência de 

honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor devido, 

atualizado, (§ 1º do art. 523 CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no 

prazo previsto no caput do art. 523, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (§ 2º art. 523 CPC) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento integral do quantum devido, fica autorizado, desde já, mediante 

prévia apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado 

(art. 524 CPC), a expedição de mandado de penhora e avaliação, para a 

penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento do valor 

devido/executado, (§ 3º art. 523 CPC), em observância inclusive dos bens 

que tiverem sido indicados pela parte exequente (art. 524, VII CPC). 

Consigne-se no mandado que, caso queira, poderá ser apresentada 

impugnação no prazo de 15 (quinze), nos próprios autos, após o término 

do prazo para pagamento voluntário e independentemente de nova 

intimação, nos termos do art. 525 do CPC. Ressalto, ainda, por oportuno 

que de acordo com o § 2º do art. 212 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.” Às providências, 

expedindo-se o necessário. Após, cumpridas as determinações supra, 

voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações/providências. 

Intimem-se e cumpra-se. Assinado eletronicamente por: GILPERES 

F E R N A N D E S  D A  S I L V A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 9014071 17071714525216100000008922587. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,15 de fevereiro de 2018. assinado eletronicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021786-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. S. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1021786-84.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

SILVANA CONCEICAO SEGOVIA DE ALMEIDA Endereço: RUA DEZOITO, 

12, q 19 Resd Sao Francisco Louveiro Borba, RESIDENCIAL COXIPÓ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78090-405 PARTE REQUERIDA: Nome: RONILSON 

FERREIRA DA COSTA Endereço: RUA APANATES, 19, (LOT JD 

MARAJOARA II) quadra 36, MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78138-558 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR 

acima qualificada, para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto na certidão retro e DESPACHO prolatado 

neste processo, para fins de atualização do débito atualizado. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,15 de fevereiro de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 340676 Nr: 10892-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DE ASSIS SCHIMIDT, LUIS CLAUDIO 

DA SILVA ASSIS, ANA ANTÔNIA DE ASSIS PETERSON, LUCIA HELENA 

ASSIS ABDALLA, JOSÉ PIRES MIRANDA DE ASSIS, CLAUDIO JOSE DE 

ASSIS, NICE ALINE FIGUEIREDO RIBEIRO DE ASSIS, RENATA MARIA 

ASSIS ASCKAR, LUIZ FERNANDO DA SILVA ASSIS, RAFAELA BENEDITA 

DE FIGUEIREDO, LOURDES DE FATIMA FIGUEIREDO, MARIA AUXILIADORA 

ASSIS ASKAR, MARIA ANGELA ASSIS ASSIS ASKAR, JULIA MARIA 

ASSIS ASKAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA SIQUEIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES BALERONI - OAB:882, 

MURILLO ESPINOLA - OAB:, ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, VICTOR 

HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Hugo Senhorini de 

Aquino - OAB:

 Impulsiono os presentes autos, conforme o artigo 431 da Seção 10 da 

CNGC, para intimar o advogado ORLANDO CAMPOS BALERONI, para 

devolver os autos no prazo de 03 (três) dias, que encontra-se em seu 

poder, desde o dia 21/11/2017, sob pena de perder o direito de vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829131 Nr: 34963-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDS, RLIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA APARECIDA 

LOURO TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 34963-74.2013.811.0041, 

Protocolo 829131, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201696 Nr: 17741-74.2005.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYRTES FONTES AMIDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FARID FONTES AMIDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DA SILVA FÉLIX - 

OAB:6.881/MT, GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA - 

OAB:7238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMIR SAUL AMIDEN, 

para devolução dos autos nº 17741-74.2005.811.0041, Protocolo 201696, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159884 Nr: 35877-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 261 de 648



 PARTE AUTORA: ADAIR CLEUZA DOS SANTOS OLIVEIRA, ADRIANO 

JUCINEY DOS SANTOS OLIVEIRA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS 

OLIVEIRA, REINALDO BENEDITO SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LÚCIO CARLOS RAMOS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA RAMOS BEZERRA 

REGIS - OAB:12.048 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATALIA RAMOS 

BEZERRA REGIS, para devolução dos autos nº 35877-36.2016.811.0041, 

Protocolo 1159884, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998826 Nr: 22964-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMO, JVO, KRDSNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA- CURADORA - OAB:7.590/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLENDA PALOMA 

YASMIN MENDES CRUZ, para devolução dos autos nº 

22964-56.2015.811.0041, Protocolo 998826, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1266064 Nr: 26375-39.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA 

SENA - OAB:17.790-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ GUSTAVO 

SOARES CINTRA SENA

LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA, para devolução dos autos nº 

26375-39.2017.811.0041, Protocolo 1266064, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 249405 Nr: 16767-03.2006.811.0041

 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: LBNA, MNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654/MT, MARCOS AURÉLIO DA COSTA - OAB:14.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar sobre a certidão de fls. 101, no prazo de cinco dias.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1028065-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. S. (REQUERENTE)

C. R. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS PARTES 

ACERCA DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS: "(...) HOMOLOGO (art. 

487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado Id 9778755 e, em consequência, 

Decreto o divórcio do casal CARLOS ROBERTO PATINI, EDNA ROSA DA 

SILVA PATINI., extinguindo a presente com resolução do mérito com 

relação. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira: EDNA ROSA 

DA SILVA. Por se tratar de divórcio consensual, expeça-se, 

imediatamente, o necessário à averbação da sentença, no Cartório de 

Registro competente. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2017. Luís 

Fernando Voto Kirche - Juiz de Direito."

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213995 Nr: 23110-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA SIMÕES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CÉSAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA 

THEOPHILO CARMONA KINCHESKI, para devolução dos autos nº 

23110-49.2005.811.0041, Protocolo 213995, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945429 Nr: 57670-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGT, CPDLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB:MT 

20927/O, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMIR SAUL AMIDEN, 

para devolução dos autos nº 57670-02.2014.811.0041, Protocolo 945429, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035568-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o comparecimento espontâneo 

do executado aos autos, que, nos termos do art. 239, §1.º, do CPC, supre 

a citação, impulsiono os autos para INTIMAR o executado, via DJE, através 

de seu advogado, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

dos alimentos em atraso, mais as parcelas que se vencerem até a data do 

efetivo pagamento (art. 528, §7º, do CPC), comprovar que já o fez ou a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 528 do CPC), sob pena de ser protestado o 

título executivo judicial, no que tange ao débito exequendo, e decretada a 

sua prisão, ressaltando que no caso de pronto pagamento, os honorários 
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advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, por analogia ao disposto no art. 827, do CPC, serão reduzidos à 

metade. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1026524-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (DEPRECANTE)

MARCIA CRISTINA DE SOUZA REZENDE (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YURI KOPCAK (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11731630, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não havendo 

manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 da 

C.N.G.C. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1162760 Nr: 37082-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Cardoso de Souza - 

OAB:MT 20.293, ELAILE MARQUES - OAB:1.379/RR, ROBÉRIO NUNES 

DOS ANJOS - OAB:399-A/RR, THAIS NEGRÃO BITTENCOURT - 

OAB:21.524/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526

 Vistos, etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, pelo procedimento do art. 528, do 

CPC, no qual foi decretada a prisão civil do executado (fls. 99/100).

Nas fls. 102/107, o executado juntou comprovante de depósito judicial no 

valor de R$3.159,20, e requereu o parcelamento do débito remanescente.

 A exequente discordou da proposta de parcelamento do débito; requereu 

o prosseguimento da execução; e a transferência do valor depositado 

judicialmente (fls. 123/124).

Em face da discordância da exequente, considerando que o executado 

efetuou o pagamento parcial do débito, o qual não elide a prisão , rejeito a 

pretensão de parcelamento do débito proposta pelo executado e mantenho 

o decreto de prisão civil.

Assim, determino o regular prosseguimento do feito, cumprindo-se a 

decisão de fls. 99/100, com a expedição do mandado de prisão.

Intime-se o executado, para comprovar/efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias que venceram no decorrer do processo, com a 

devida advertência de que, para revogar o decreto de prisão, deve o 

executado efetuar o pagamento do valor integral do débito, incluindo-se as 

parcelas que se vencerem no curso do processo até a data do efetivo 

pagamento, conforme dispõe o art. 528, §7º, do CPC.

Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 784685 Nr: 38504-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES, INGRID SANTUÁRIO 

GUIMARÃES, RONILDA DE CASTRO SANTUÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO OLIVEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT, DARCI INES JAGER PEREGO - OAB:15901, ROBINSON 

HENRIQUE PEREGO - OAB:18498, ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - 

OAB:6.569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Recebo o pedido de cumprimento de sentença, relativo ao recebimento 

de honorários sucumbenciais, que deve seguir o procedimento previsto no 

art. 523, do CPC. Promovam-se as anotações necessárias, devendo 

constar como exequentes: DARCI INÊS JAGER PEREGO e ROBINSON 

HENRIQUE PEREGO, e como executado: ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES.

 2. Intimem-se o executado, para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC.

3. Ainda, não ocorrendo pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do CPC).

4. Deverá constar no mandado, que decorrido o prazo previsto no art. 

523, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para o que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do CPC).

5. Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 914520 Nr: 39829-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDPSP, CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELINTON ANDREATTA DALPRÁ 

- OAB:54.010/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Em cumprimento à decisão de fls. 17, por meio do ofício de fls. 18 foi 

solicitado ao juízo deprecante a informação de nova data para audiência.

O ofício foi enviado na data de 30/09/2015, contudo não houve resposta.

Assim, com base no art. 991 da CNGC/MT, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1234822 Nr: 16473-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDMB, MPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HANERI BLUMENSCHEIN FILHO - 

OAB:157872/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.
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 Cuiabá, 1º de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1229570 Nr: 14667-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA PEDROSA SILVA 

JALES - OAB:RN/4242, NPJ UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE/RN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 1º de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1230512 Nr: 15028-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TACCA - 

OAB:43125/RS, LUCIANA SCHAFER - OAB:43124/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 1º de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1218479 Nr: 11005-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACZDR, EZADIR FATIMA ZENNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS FRANCISCO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 1º de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1231804 Nr: 15441-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMFN, MTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI - OAB:4456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 1º de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1265574 Nr: 26223-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTDS, CTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ANTONIO CRUVINEL - 

OAB:5540/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se com urgência, na forma deprecada, servindo o 

presente como mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 1º de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 797911 Nr: 4296-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM, MMDO, MMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, AMANDA DA COSTA MARQUES - OAB:16.381 

OAB/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A, CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:19625/O

 Pois bem, o cumprimento de sentença proposto inicialmente (fls. 425/434) 

cobra os valores devidos pelo executado em julho, agosto, setembro e 

novembro/2014, e junho/2015, que na época correspondiam ao montante 

de R$1.363,08 (fls. 429/430).Assim, este cumprimento de sentença deve 

prosseguir somente em relação a estes valores, bastando para seu 

prosseguimento, a apresentação do cálculo atualizado do débito, e a 

indicação de bens do executado passíveis de penhora, podendo as 

exequentes, inclusive, requerer a penhora diretamente do salário do 

executado.As exequentes alegam que não têm informação quanto à 

remuneração exata do devedor, de modo que, a liquidação do valor dos 

alimentos só poderá ser obtida com a informação dos rendimentos do 

executado, desde a admissão dele no atual emprego.Assim, expeça-se 

ofício ao empregador do executado, para que deposite as pensões 

alimentícias, em favor das alimentadas, na conta bancária da genitora, nos 
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termos da sentença de fls. 74/75, bem como para que informe a esse 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o valor dos rendimentos do executado, 

enviando cópia dos contra-cheques do mesmo, desde a admissão na 

empresa.Deverá constar em anexo ao ofício, cópia da sentença de fls. 

74/75.2. Com a informação dos rendimentos do executado nos autos, 

intimem-se as exequentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentem o cálculo atualizado da dívida, relativa aos meses de julho, 

agosto, setembro e novembro/2014, e junho/2015 sob pena de extinção da 

execução.3. Com o cálculo nos autos, intime-se o executado para 

pagamento do débito, nos termos da decisão de fls. 450.4. Com relação 

aos demais valores devidos pelo executado, após junho/2015, 

apresentados no novo pedido de fls. 511/523, estes deverão ser 

cobrados em um novo pedido de cumprimento de sentença, em autos 

apartados, no PJE, devendo o pedido preencher os requisitos do art. 524, 

do CPC, inclusive com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1013325 Nr: 28947-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARDES, SUELLEN RIBEIRO DIAS DA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO DUARTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA FERNANDA BUENO 

FRAGOSO LEAL - OAB:SP-310776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 07, por meio do ofício de fls. 08 

foi solicitado ao juízo deprecante a intimação da parte autora para que se 

manifestasse.

O ofício foi enviado na data de 10/06/2016, e o email em 15/06/2016, 

contudo não houve resposta.

Assim, com base no art. 991 da CNGC/MT, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1275637 Nr: 219-77.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDSP, SRN, CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:5789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1274235 Nr: 29123-44.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CHAVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOZIAS JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO - 

OAB:18826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1275945 Nr: 356-59.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALEBE KEYZER MENDES 

MENEZES - OAB:38.040/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se com urgência na forma deprecada, servindo o 

presente como mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1275970 Nr: 367-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se com urgência na forma deprecada, servindo o 

presente como mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 962897 Nr: 6055-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLDRS, SJJS, MRDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiane Alcade Araujo - 

OAB:OAB/SP 279.500, TATHIANE ALCALDE ARAUJO - OAB:SP-279.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 11, por meio do ofício de fls. 13 

foi solicitado ao juízo deprecante a intimação da parte autora para que se 
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manifestasse.

Além disso, por meio da certidão de fls. 14 foi intimada a parte autora para 

que se manifestasse, contudo não houve resposta.

Assim, com base no art. 991 da CNGC/MT, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1237838 Nr: 17493-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVVPCB, HIVDACB, LDACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MENDES BARBOSA - 

OAB:SP 269.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista que o endereço do intimando está incompleto, por meio da 

certidão de fls. 10/11 foi solicitado ao juízo deprecante a informação do 

endereço completo, contudo não houve resposta.

Assim, com base no art. 991 da CNGC/MT, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1278548 Nr: 1418-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMC, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13.218-B / MT, FELICIO HIROCAZU IKENO - OAB:3470-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se, na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1098333 Nr: 9832-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFB, MDLGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGFB, HGFB, VADSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL NUNES DE SOUZA - 

OAB:17.633-O, LUIZ CARLOS DE CARVALHO - OAB:93167/SP, 

RODRIGO ZANUTTI GOMES - OAB:253.018/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Ao contrário do alegado pelos embargantes, não há na decisão 

contradição, omissão ou obscuridade alguma.Isto porque, todos os fatos e 

documentos apresentados pelas partes, até a sentença, foram 

analisados, e a sentença está devidamente fundamentada, sendo 

esclarecidos os motivos que levaram ao convencimento deste juízo, 

conforme dispõe o art. 371, do CPC.Quanto ao fato de que os 

embargantes juntaram um novo documento com os embargos de 

declaração, assiste razão aos embargados, quando afirmam que tal 

documento deveria ter sido juntado antes da prolação da sentença, e que 

o ato está precluso, não cabendo a este juízo reanalisar o mérito para 

apreciação do documento juntado após a sentença.O que se verifica dos 

presentes embargos de declaração é que os embargantes pretendem 

rediscutir e provocar o reexame da matéria, quando é sabido que os 

embargos de declaração não se prestam para isso e sim apenas para 

sanar eventual obscuridade, omissão, contradição ou mesmo erro 

material.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENTE OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

DESCABIMENTO. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis somente nas 

hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. É unânime o entendimento 

desta Câmara de que descabem embargos declaratórios para o fim de 

obter novo julgamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70073052938, Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 

16/06/2017).Se a decisão embargada não atendeu as expectativas dos 

embargantes, e se eles não juntaram o documento antes da sentença, não 

será por meio de embargos de declaração que irão obter sua modificação 

ou a simples reapreciação da matéria.Por tais motivos, diante da 

inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito 

em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1215624 Nr: 10123-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENAB, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO SIMIEMA CAMPOS - 

OAB:OAB/GO 28663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 927330 Nr: 47835-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA STEFANI ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENTO FERRAZ PACHECO, ILGA 

MARIA FERRAZ PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:4.823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca da certidão negativa de fls. 28, sob 

pena de devolução da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério
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 Cod. Proc.: 1277211 Nr: 949-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENILDA CAMPOS DOS SANTOS, ALONSO VITA 

DE JESUS, MINISTERIO PUBLICO DE COTRIGUAÇU-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE APARECIDA LOPES, MARLONSIO 

VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ANGELO CORREA 

GONZAGA - OAB:PROMOT. DE JUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se, na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1276930 Nr: 812-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODONI JOSÉ DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELAMIRA LOURDES BORGES AMARAL DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA SAKAMOTO 

BORGHEZAN - OAB:OAB/PA 9.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se com urgência, na forma deprecada, servindo o 

presente como mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1254794 Nr: 22623-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA PAIM LOURENÇO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA LOPES LEAL - 

OAB:OAB/GO 38203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 847024 Nr: 50574-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDO, EVALDINA FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVIO BRASIL C. MELHORANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CARLOS RICHTHCIK - 

OAB:40.813, RAQUEL BEATRIZ SANGALETTI LAVRATTI - OAB:18.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista o ofício de fls. 08, e a decisão do juízo deprecante, a 

coleta do material genético (DNA) deverá ser efetivada neste Juízo, em 

“audiência de coleta”.

Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não possui 

aparato para coleta de material genético, de modo que, nos casos de 

justiça gratuita, o exame é efetivado pelos órgãos vinculados à Secretaria 

de Saúde do Estado de Mato grosso.

Além disso, caso as partes possuam condições financeiras para custear 

o exame, este Juízo nomeia os laboratórios particulares desta capital.

Em contato com o Laboratório Carlos Chagas, foi informado que o custo 

para coleta, no presente caso, é de R$100,00, sendo solicitada, ainda, a 

informação de qual laboratório realizará o exame de DNA, no juízo 

deprecante, possibilitando a escolha do “kit de coleta” adequado.

Assim, solicite-se ao juízo deprecante, que esclareça se a coleta deverá 

ser realizada pelos órgãos públicos, ou pelo laboratório privado indicado, 

informando ainda qual laboratório no juízo deprecante realizará o exame.

Ainda, caso entenda necessário, poderá o juízo deprecante enviar seu 

próprio “kit de coleta”, o qual será utilizado pelo laboratório a ser nomeado 

no juízo deprecado.

Com a resposta, voltem conclusos para a nomeação do laboratório.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1277914 Nr: 1184-55.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAL, CBDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ANGELO CORREA 

GONZAGA - OAB:PROMOT. DE JUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se, na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1189382 Nr: 1200-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA ELAINE DE CAMPOS - 

OAB:162.404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Compulsando os autos, verifico que o aditamento da carta precatória, 

juntado nas fls. 13, já foi cumprido nos autos em apenso (código 

1226474).

Assim, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 
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homenagens, comunicando que o aditamento, com endereço no bairro 

Coophema, continuará tramitando nos autos de código 1226474.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 1º de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1226474 Nr: 13608-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA ELAINE DE CAMPOS - 

OAB:162.404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Primeiramente, promova-se a devida juntada da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que encontra-se grampeada no final do processo.

Após, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 1º de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1090781 Nr: 6458-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA MARIA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL HEITOR MENDONÇA, CONRADO 

HEITOR MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARCIA DOS SANTOS 

RODRIGUES ROLIM - OAB:80062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 08, a parte autora foi intimada 

para se manifestar (fls. 09), sob pena de devolução da carta precatória 

sem o devido cumprimento, contudo quedou-se inerte.

Assim, com base no art. 991 da CNGC/MT, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 1º de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1142402 Nr: 28461-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SOARES CLEMENTE JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Régia Duda Clemente - 

OAB:9376/AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 02 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1264744 Nr: 25962-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE ANDRADE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTHA VIEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLENE DA MOTA SOARES 

CAETANO - OAB:GO-39333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 02 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1038173 Nr: 40660-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DICLÔ ESPEDITO VIEIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANA CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA DE SOUZA PHILIPPI 

LUZ - OAB:OAB/SC 24.176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações, inclusive 

quanto à decisão e a certidão de fls. 09/10.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 05 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1020097 Nr: 31973-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANNE PIERECK JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHELLIPE OSCAR RABELLO JACOB, THAIANE 

RABELLO LEITE JACOB, KYARA RABELLO JACOB, FABÍOLA MARTINES 

LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOLA VAINSTOK FRANÇA - 

OAB:53342/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 08, por meio do ofício de fls. 11 

foi solicitado ao juízo deprecante a informação de nova data para a 

audiência, contudo não houve resposta.

Assim, com base no art. 991 da CNGC/MT, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 05 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1276349 Nr: 587-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13.218-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 05 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 846860 Nr: 50414-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIANO PEDROSO GONÇALVES 

- OAB:3486/RO, SIDNEI DA SILVA - OAB:3187/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se com urgência na forma deprecada, servindo o 

presente como mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 05 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 960671 Nr: 5119-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS, PPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA MARIA GUIMARAES 

TOLEDO - OAB:7569/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca da certidão negativa de fls. 15, sob 

pena de devolução da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 05 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1261423 Nr: 24866-73.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDP, BMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 3º, §3º, do CPC) 

para o dia 22/03/2018 às 13h20m.4. Cite-se a requerida e intimem-se as 

partes para comparecerem à audiência supra designada, acompanhadas 

de seus advogados/defensores públicos.5. Deverá constar do mandado 

que, não havendo acordo, a demandada poderá oferecer impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pela requerida, quando ambas as 

partes manifestarem expressamente desinteresse na composição 

consensual , e que, não sendo contestada a ação, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

requerente nomeio, [...] curador especial ao requerido, na pessoa da douta 

Defensora Pública em atuação nesta Vara, [...].Para a concessão da tutela 

de urgência, de natureza antecipada, é necessária a constatação de dois 

requisitos[...], quais sejam, a probabilidade do direito, e o perigo do dano. 

Acontece que, primando pela proteção do incapaz, entendo que é 

necessária a realização de estudo psicossocial, a fim de averiguar a 

situação do incapaz, antes da apreciação do pedido de tutela de 

urgência.Assim, determino a realização de estudo psicossocial do caso, a 

ser realizado pelos servidores deste Juízo, devendo ser averiguado, em 

especial, a aptidão da curadora e do requerente para o exercício da 

curatela; as condições físicas e psicológicas do interditado; com quem ele 

está residindo atualmente; e sua adaptação ao ambiente em que vive; 

vindo o laudo, no prazo de 10 (dez) dias.8. Com o laudo do estudo 

psicossocial nos autos, colha-se o parecer do representante do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida, para análise do pedido de tutela 

de urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1188042 Nr: 617-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEB, GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN HERBERT DO 

AMARAL DOS REIS - OAB:343.341, JOSE PEREIRA DOS REIS - 

OAB:214.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 09, por meio da certidão de fls. 

10 foi intimada a parte autora para que se manifestasse sobre a certidão 

negativa, contudo não houve resposta.

Assim, com base no art. 991 da CNGC/MT, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 981089 Nr: 14653-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA PIRES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVALDO ALVES MENEZES - 

OAB:4271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 09, por meio da certidão de fls. 

10 foi intimada a parte autora para que se manifestasse, contudo não 

houve resposta.

Assim, com base no art. 991 da CNGC/MT, devolvam-se os autos ao Juízo 
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deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1235209 Nr: 16587-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOL, ECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA DAS DORES 

RAFAEL - OAB:MG 91.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, redistribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se com urgência a decisão de fls. 07.

Cumpra-se e intime-se, prestando as informações ao juízo deprecante.

 Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 954730 Nr: 2480-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSE, LMSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERNANDES 

DOMINGUES - OAB:PR-12.605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 24, por meio do ofício de fls. 25 

foi solicitado ao juízo deprecante a intimação da parte autora para que se 

manifestasse sobre a certidão negativa.

O ofício foi enviado na data de 31/07/2015, contudo não houve resposta.

Assim, com base no art. 991 da CNGC/MT, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 976837 Nr: 12595-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARULHY BERNARDI MENEZES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ANTONIO TOMAZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIBEL T. TOCCHETTO SEBEN 

- OAB:11252-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca da certidão negativa de fls. 09, sob pena de 

devolução da carta precatória sem o devido cumprimento.

Ainda, tendo em vista que resta prejudicado o cumprimento da Carta 

Precatória em razão de já ter passado a data designada para a audiência, 

oficie-se o juízo deprecante, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

informe nova data de audiência, com tempo hábil para cumprimento, bem 

como o endereço atualizado do réu, também sob pena de devolução da 

carta precatória sem o devido cumprimento.

Informada a data da audiência, e o endereço atualizado, cumpra-se na 

forma deprecada, servindo o presente como mandado.

Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1211078 Nr: 8766-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGM, MAGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVANE JOSE DE LIMA - 

OAB:123.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista que o réu compareceu espontaneamente aos autos, 

apresentando contestação (fls. 09/34) suprindo a necessidade de citação 

(239,§1º, do CPC), devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, 

comunicando o cumprimento, com nossas homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 847032 Nr: 50582-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IS, ES, EKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI GREFFIN - OAB:25.974/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca da certidão e manifestação de fls. 

06/09, sob pena de devolução da carta precatória.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 979885 Nr: 14049-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJDOC, JFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRIZIO JACOMINI FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:219.337/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista que resta prejudicado o cumprimento da Carta Precatória 

em razão de já ter passado a data designada para a audiência, oficie-se o 

juízo deprecante, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe nova data 

de audiência, com tempo hábil para cumprimento, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento.

Informada a nova data para a audiência, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo o presente como mandado.

Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 05 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição legal
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Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002009-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PINTO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: A cautela impõe a prévia 

oitiva da autoridade coatora, pois não é possível dimensionar, neste juízo 

de cognição horizontal, a complexidade da matéria posta em julgamento. 

Posto isso, indefiro a liminar. II. Notifique-se a autoridade coatora, enviando 

a segunda via da petição inicial e cópia dos documentos, a fim de que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações (artigo 7º, inciso I, da Lei n. 

12.016/2009). III. Dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para 

que, querendo, ingresse no feito (artigo 7º, inciso II, da Lei n. 

12.016/2009). IV. Em seguida, abra vista ao Ministério Público. V. Int. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035694-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE APARECIDA GOMES ESPINOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1275134 Nr: 29583-31.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, constato que este Juízo determinou a intimação 

do MT SAÚDE em 29 de janeiro 2018, a ser cumprido no plantão judiciário ( 

fl. 44). Todavia, o mandado foi expedido somente em 07 de fevereiro de 

2018 ( fl.45), com substancial atraso, sendo que até a presente data não 

consta a certidão do Oficial de Justiça quanto ao cumprimento do 

mandado.

 Assim, diante da urgência que o caso requer e em atenção ao relatório 

médico acostado à fl. 48, que indica que o paciente, ora autor, apresentou 

piora em seu quadro clínico, DETERMINO:

a) a juntada da certidão do Oficial do Justiça, quanto ao cumprimento do 

mandado de fl. 45;

b) a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 ( cinco) dias, 

apresente o orçamento atualizado do procedimento cirúrgico denominado “ 

Tratamento Endovascular do Aneurisma Ilíaco com envolvimento das 

hipogástricas”, para eventual bloqueio de valores. Justifico a medida, 

considerando que o MT SAÚDE já foi devidamente intimado para o 

cumprimento da liminar ( fl. 33) e não se manifestou até o momento.

 Advirto, por oportuno, que às decisões concernentes aos processos de 

saúde devem sem cumpridas com a maior agilidade e celeridade possíveis, 

em razão do bem jurídico tutelado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 764758 Nr: 17417-40.2012.811.0041

 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: USINA BARRÁLCOOL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, GERENTE 

DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AO CONTRIBUINTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON AVILA SCARINCI - 

OAB:6939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por 

USINA BARRALCOOL S/A, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo 

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS JOSÉ E. FELÍCIO, pelo GERENTE DA 

AGÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AO CONTRIBUINTE e pelo 

GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL, todos servidores públicos 

integrantes dos quadros da SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO.

A impetrante aduz que foi lavrado em seu desfavor, em posto fiscal, o 

Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n° 716151-7, no valor original de 

R$ 16.490,82, sob o fundamento, em síntese, de encerramento da cadeia 

de diferimento do ICMS da mercadoria AEAC (combustível álcool etílico 

anidro carburante), por conta da existência de irregularidade no cadastro 

da empresa destinatária Petrobrás Distribuidora S/A.

Argumenta que impugnou e recorreu administrativamente contra a 

autuação do Fisco, não tendo obtido êxito na anulação do ato.

Sustenta que a exigência de regularidade do destinatário da mercadoria 

remetida perante a SEFAZ/MT é condição/obrigação acessória não 

prevista no Convênio CONFAZ n° 110/07, não podendo o Ente inovar ou 

mesmo estabelecer novas restrições para o diferimento do tributo, 

ilegalidade que consubstanciaria na insubsistência do TAD.

Assevera que é parte ilegítima para figurar no polo passiva da autuação, 

recaindo a responsabilidade pelo pagamento do tributo ao destinatário da 

mercadoria, no caso, à distribuidora de combustíveis.

Defende que o Estado receberá em duplicidade o tributo devido em razão 

da sistemática do diferimento do ICMS, o qual também foi pago pela 

distribuidora.

Liminarmente, ofertou o depósito em juízo do montante integral do débito 

questionado para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário representado no TAD.

No mérito, pleiteia a anulação do TAD n° 715151-7 e do crédito tributário 

nele constituído.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 22/65.

O depósito do montante integral do débito foi admitido na decisão de fls. 

66/67, sendo determinada a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário.

Notificados, o Estado e a autoridade coatora prestaram informações às 

fls. 73/80 e 83/102, respectivamente, defendendo a regularidade do TAD 

lavrado pelo Fisco.

Na manifestação de fls. 104/106, o Ministério Público pugnou pelo 

prosseguimento do feito independentemente de seu parecer.

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 
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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 

fáticos e jurídicos que embasam a pretensão.

Primeiramente cabe ressaltar que, pelo princípio da legalidade tributária, 

definido pelo art. 150, I da CF, nenhum tributo incidirá no plano jurídico sem 

que seja precedido de delimitação legal capaz de lhe conferir forma e 

conteúdo, isso porque, todo imposto se mostra válido a partir do momento 

em que há lei prescrevendo quais fatos serão submetidos à tributação, 

quem serão seus patrocinadores (contribuintes), qual será o ente 

favorecido pela cobrança, quando se dará a sua incidência, onde será o 

local e quando se dará a ocorrência do fato passível de tributação, bem 

como quais serão os parâmetros de delimitação da parcela a ser oferecida 

para o cálculo do tributo.

Neste contexto, o diferimento, como é sabido, tem como característica 

própria o não recolhimento do ICMS em determinada operação, ficando 

adiado para a etapa posterior. Assim sendo, o pagamento do imposto 

incidente sobre a saída de determinada mercadoria é transferido para as 

etapas posteriores de sua circulação.

Em outras palavras, o instituto do diferimento ou, como denominado pelos 

doutrinadores, “substituição tributária regressiva”, nada mais é que “a 

postergação ou o adiamento do recolhimento do tributo com relação ao 

momento pretérito em que ocorre o fato gerador” (SABBAG, Eduardo; 

Manual de direito tributário, 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015). Ou seja, é a 

situação em que o contribuinte, embora realizador da hipótese da 

incidência (saída de mercadoria), não é obrigado ao recolhimento do 

tributo, pois, desonerado de tal encargo por força legislativa, repassando 

o ônus do pagamento para a etapa seguinte, ao adquirente.

Nestes termos, o adquirente da mercadoria deverá proceder ao 

recolhimento do tributo somente quando der saída do produto por ele 

adquirido ou industrializado.

Contudo, para fazer jus ao diferimento do imposto, é necessário que o 

contribuinte preencha os requisitos legais dispostos na legislação fiscal, 

dentre eles, a regularidade fiscal.

No caso, a empresa impetrante produziu a matéria-prima AEAC 

(combustível álcool etílico anidro carburante) e estava encaminhando o 

produto à destinatária Petrobrás Distribuidora S/A, quando, no Posto Fiscal 

Josafá Jacob (XII de outubro – MT/RO), a mercadoria foi apreendida em 

razão de irregularidade da empresa destinatária perante a SEFAZ/MT, o 

que teria acarretado a interrupção do diferimento nos termos do art. 305 

do RICMS e a conseguinte imediata cobrança do crédito tributário incidente 

sobre a operação de venda do produto (fls. 41/43 e 47/48).

Nesta toada, infere-se que o motivo ensejador da cobrança do ICMS pelo 

fisco está, sem dúvida, na situação cadastral irregular da empresa 

destinatária do produto vendido pela empresa impetrante.

Com efeito, em conformidade com o disposto nos artigos 305, do 

RICMS/MT anterior, e artigos 18-A e 20, da Lei Estadual n° 7.098/98, 

caberia à empresa impetrante aferir, por ocasião da remessa do produto, 

a regularidade fiscal da distribuidora destinatária, sob pena de ter que 

arcar com o pagamento do imposto devido na citada operação. Neste 

sentido, in verbis:

“Seção V

Das Operações com Álcool Etílico Anidro Combustível – AEAC ou Biodiesel 

B100

Art. 305 Nos termos e condições previstas neste artigo, o pagamento do 

imposto incidente nas operações internas ou interestaduais com álcool 

etílico anidro combustível - AEAC fica diferido para o momento em que 

ocorrer:

I – a saída da gasolina resultante da mistura com aquele produto, 

promovida pela distribuidora de combustíveis, observado o disposto nos §

§ 2º, 2º-A, 2º-B, 2º-E e 2º-F deste artigo. (cf. cláusula vigésima primeira 

do Convênio ICMS 110/2007, com as alterações dadas pelo Convênio ICMS 

101/2008);

II – a sua saída do estabelecimento industrial que o tenha produzido, 

exceto quando realizar a apuração mediante regime de estimativa 

segmentada;

III – a saída da gasolina resultante da mistura com álcool etílico anidro 

combustível - AEAC.

§ 2° Encerra o diferimento de que trata o caput:

(...)

V – para adquirentes omissos ou irregulares junto a base de dados 

nacional do programa a que se refere §2° do artigo 308-A;

VI – para adquirentes omissos ou irregulares perante a Administração 

Tributária de Mato Grosso;

(...)”

 “Art. 18-A. São também solidariamente obrigadas ao pagamento do 

imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 

interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 

principal, especialmente:

 I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha 

fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;” (destaquei)

“Art. 20. Fica atribuída a condição de substituto tributário a:

I - industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo 

pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores;” 

(destaquei)

 Além disso, a tese de ilegitimidade passiva não prospera, já que 

solidariedade prevista em lei não comporta benefício de ordem, sendo 

facultado ao fisco exigir o cumprimento da obrigação tributária de qualquer 

devedores solidários, contribuinte substituído ou substituto tributário, sem 

que configure irregularidade.

 Nesse sentido é o artigo 124, parágrafo único do CTN:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

 I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 

fato gerador da obrigação principal;

 II - as pessoas expressamente designadas por lei.

 Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 

benefício de ordem.” (destaquei)

Ademais, em consonância com o disposto no artigo 17, XII, da Lei do 

Estado de Mato Grosso n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998, é de rigor a 

apresentação da inscrição estadual pelos contribuintes quando da 

realização de transação comercial entre eles, a fim de demonstrar seus 

status perante o fisco e, assim, evitar eventuais prejuízos a qualquer uma 

das partes:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

 (...)

 XII – exibir sua ficha de inscrição cadastral quando realizar com outro 

contribuinte operações com mercadorias ou prestações de serviços;”

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso comunga deste 

raciocínio:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

PAGAMENTO DO ICMS DIFERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - REMETENTE IRREGULAR PERANTE O FISCO – CAUSA QUE 

INTERROMPE O DIFERIMENTO – TRIBUTO DEVIDO NO ATO DA OPERAÇÃO 

MERCANTIL – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. É cediço 

que, para fazer jus ao diferimento do imposto, necessário que o 

contribuinte preencha os requisitos legais dispostos na legislação fiscal, 

dentre eles, a regularidade fiscal. Assim, não satisfeitos tais requisitos 

(condições) com relação a quaisquer das partes, o imposto decorrente da 
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operação mercantil realizada passa-se a ser exigível no ato da 

negociação, ou seja, antecipadamente ao fato gerador (circulação da 

mercadoria). É dever do destinatário, consultar e comprovar a 

regularidade cadastral do remetente (vendedor), a fim de se certificar 

acerca de eventual interrupção do diferimento.” (Ap 105322/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 23/2/2016, Publicado no DJE 02/03/2016) 

(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AVISO DE 

COBRANÇA FAZENDÁRIO – ICMS -BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IRREGULARIDADE FISCAL 

DO REMETENTE – IMPOSTO DEVIDO NO ATO DA TANSAÇÃO COMERCIAL 

E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - LEGALIDAE 

DO DÉBITO QUESTIONADO – RECURSO DESPROVIDO. A aplicação do 

beneficio do diferimento, que posterga o recolhimento do imposto para 

outro momento da relação mercantil, a exemplo dos demais benefícios 

fiscais, depende do preenchimento de certos requisitos (condições) 

previstos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes (artigo 

339, II e 339-A, §7º do RICMS). A demonstração de referidas condições é 

de inteira responsabilidade do destinatário (comprador das mercadorias), 

que deve ter em mãos as informações necessárias da regularidade fiscal 

do contribuinte no ato da negociação e da emissão do documento fiscal, 

podendo obter informações por meio de simples consulta no site da 

SEFAZ/MT (artigo 339-A, §2º do RICMS/MT: “Na hipótese do § 1º, incumbe 

ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da 

regularidade do remetente, arquivado juntamente com a Nota Fiscal que 

acobertou o trânsito da mercadoria, pelo período decadencial, para 

exibição ao fisco quando solicitado).” (Ap 90727/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/07/2015, Publicado no DJE 14/7/2015) (destaquei)

Portanto, conclui-se legítima a autuação do Fisco.

Contudo, a despeito da regularidade da autuação, observa-se dos 

documentos de fls. 51/62 que a operação de venda do produtor à 

distribuidora (representada pela nota fiscal n° 9398 de fl. 44) foi 

contabilizada por esta última na condição de substituta tributária, dando 

azo a um crédito de ICMS de R$ 4.960,59 (fl. 53), o qual foi recolhido em 

favor do Fisco (fls. 59/62), alegações e documentos da parte autora que 

não foram impugnados pelo Estado e pela autoridade coatora.

Deste modo, consubstanciada está a dupla exigência de tributo pelo 

mesmo fato gerador, o que impõe o abatimento de R$ 4.960,59, em 

10.8.2009, do crédito tributário de R$16.490,82, em 21.5.2012 (fl. 41).

Diante do exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA vindicada para o 

fim de ANULAR EM PARTE o TAD n° 715151-7 e o crédito tributário nele 

constituído, determinando que seja abatido do crédito de R$16.490,82, em 

21.5.2012 (fl. 41), a quantia de R$ 4.960,59, contabilizada e paga pelo 

mesmo fato gerador pela empresa substituta tributária em 10.8.2009 (fls. 

51/62).

Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC/2015.

Ademais, MANTENHO a liminar de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário questionado (fls. 65/67) até o trânsito em julgado do feito, após o 

que será pertinentemente deliberada sua eventual conversão em renda, o 

que faço em consonância com o art. 151, II, do CTN.

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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 402704 Nr: 35361-60.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES ARANTES & BATISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AG. ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Ante o caráter infringente dos embargos de declaração opostos nos 

presentes autos (fls. 326/v), intime-se a parte autora para que se 

manifeste, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 778146 Nr: 31541-28.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODERALDO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Diante da incongruência apresentada no despacho de fl. 175 e na 

manifestação do Hospital de Câncer – Mato Grosso (fls. 177/190), 

DTERMINO:

a) A intimação pessoal da MEDICALTA – Produtos Hospitalares, R. Barão 

de Melgaço, 2754 - Centro Sul, Sala 203, 2o andar, Cuiabá - MT, 

78020-800, para que informe, no prazo de 24 horas, se comercializa o 

produto “Esfíncter Urinário artificial inteiramente implantável, 

confeccionado em elastômero de silicone, para correção de incontinência 

urinaria moderada a severa”.

 Ainda, se não comercializa, que indique se existe alguém que forneça o 

produto no Estado de Mato Grosso.

b) A intimação do Sr. Secretario de Saúde do Estado de Mato Grosso para 

que viabilize o procedimento cirúrgico, independentemente do bloqueio 

determinado nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se no plantão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 868266 Nr: 8161-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE PEREIRA SILVA, MIRIAN ROSA 

QUEIROZ, MARIA LOURENÇO DA SILVA GOMES, MÁRCIA MARIA E 

SILVA, MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA, MARIA DA GLORIA TELES 

SANTOS, MARIA HELENA MOREIRA DE AMORIM, MARIA LAURINDA DO 

NASCIMENTO, MARIA APARECIDA DE AMARAL FERNANDES, MARILENE 

DIAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Intime-se o ente público Executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535 do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 

(incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

 Anoto que a presente ação tramitar-se-á sob o pálio dos Benefícios da 

Justiça Gratuita.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1047605 Nr: 45232-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESÁRIO BASILIO FÉLIX
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE A 

SOUZA - OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fl. 09 e do lapso temporal, intime-se a parte 

autora para que proceda com o pagamento da diligencia do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Não respondido o ofício no prazo supramencionado, proceda-se à 

devolução da deprecata com nossas homenagens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 364916 Nr: 2931-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILZETH ALVES DA CRUZ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - 

OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Intime-se o patrono atual da parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fl. 114, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 791286 Nr: 45360-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando que a controvérsia cinge-se ao valor da execução, 

remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração e 

atualização dos cálculos .

 Os juros moratórios incidentes sobre o crédito devem ser os aplicados às 

cadernetas de poupança, conforme art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

 Quanto a data inicial, é certo que por se tratar de débito oriundo de 

responsabilidade contratual líquida, em que a mora é ex re, são devidos 

juros moratórios desde a data do vencimento da obrigação, in casu, a data 

da emissão da certidão, até a expedição ofício requisitório ( 14/07/2014).

 O valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, e, a partir de 

30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que deu nova 

redação ao 1°-F, da Lei n o 9.494/97, deverá ser utilizado o IPCA-E (Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial), nos termos da decisão do STF 

no RE 870947/SE, julgado em 20/09/2017, em sede de repercussão geral , 

que reconheceu a inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR) para incidir nas condenações em 

face da Fazenda Pública.

 Para a correção monetária, a data inicial também deverá ser a data da 

emissão da certidão até 14/07/2014.

 Após, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo sucessivo de 

5 (cinco) dias. Não havendo discordância das partes, DETERMINO a 

expedição do precatório complementar, nos termos do art. 910 e ss do 

CPC/2015, observando os honorários contratuais.

 Fica prejudicada qualquer alegação do Estado quanto aos índices de 

correção monetária e juros, assim como quanto às respectivas datas 

iniciais de incidência, considerando a decisão proferida pelo STF, em 

repercussão geral.

 Após a expedição, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 921376 Nr: 44242-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VILHENA - RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZETE MARCELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARTOLOMEU ALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/RO 2046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fl. 08 e do lapso temporal, intime-se a parte 

autora para que proceda com o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Não respondido o ofício no prazo supramencionado, proceda-se à 

devolução da deprecata com nossas homenagens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1047382 Nr: 45092-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELIZE ASSUNÇÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:20736/B

 Trata-se de Liquidação por Arbitramento ajuizada por BELIZE ASSUNÇÃO 

SANTOS em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Intime-se a parte requerida/executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar pareceres ou documentos elucidativos.

Deixo para momento oportuno a nomeação de perito ou remessa dos 

autos à Contadoria Judicial.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147353 Nr: 2455-90.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 

2455-90.2004.811.0041, Protocolo 147353, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098118 Nr: 9751-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁBIA RODRIGUES DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485, 

JAQUELINE PIOVESAN - OAB:23046, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AUGUSTO MARIO 

VIEIRA NETO, para devolução dos autos nº 9751-46.2016.811.0041, 

Protocolo 1098118, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167066 Nr: 16753-87.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO VIDAL LEITE RIBEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VIVIANE CRISTINA 

KUHN, para devolução dos autos nº 16753-87.2004.811.0041, Protocolo 

167066, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 886663 Nr: 21022-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE SIQUEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT, FELIPE ERNANDES BARBOSA CORRÊA - 

OAB:16.872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, destinada ao 

cumprimento do Mandado de Intimação e Entrega de Documentos, para 

pagamento de RPV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859479 Nr: 1326-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA CARMEM LUBE, CARMINDO JOÃO DE 

ABREU, GERALDA ODETE COIMBRA RANZULLI, IVANILDA MARIA DA 

SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO, MARIA BENEDITA OLIVEIRA DA 

SILVA, SOFIA DE BRITO BRAGA, SEBASTIANA MARTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856855 Nr: 59105-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON CLAUDIANO DE FREITAS, ANDRE LUIZ 

MONTEIRO, CARLUCIO GOMES SOARES JUNIOR, EDUARDO LUIZ 

BECKER, ELIANDRO PEREIRA NETO, EZIO LUCAS SANTOS SILVA, LIEL 

GUILHERME DA SILVA, ROSINO ANTERO DE SOUZA, JOILTON LUIZ DOS 

SANTOS, JOSE LUIZ TOMACHESKI, KELLTON DE CARVALHO TROUY, 

MARCOS ANTONIO MINARI, MIRIAN FELIX DE DEUS, RONILDO BRUNO 

DOS SANTOS, SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, WAGNER DOS 

SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976444 Nr: 12369-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENDIX CONCEIÇÃO SIQUEIRA PAES, JOAQUIM 

CORREA RIBEIRO, EVALDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017255 Nr: 30697-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA PATRICIA MOREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035961-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021482-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

B. V. D. S. M. (AUTOR)

G. D. S. M. (AUTOR)

M. D. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 
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fundamentos. Prestei informações em separado, por meio do Ofício 

n.08/2018/GAB-2VEFP. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014439-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER TADEU YAMADA OAB - PR0019012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0006387A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037672-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA CLAUDETE DE CARVALHO VARGAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (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:PELO EXPOSTO, julgo liminarmente improcedente o pedido e, por 

consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários. 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se e 

arquivem-se os autos. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029246-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA SALAH AYOUB OAB - MT9239/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Prestei informações em separado, por meio do Ofício 

n.07/2018/GAB-2VEFP. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018923-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CHAVES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

evania maria de almeida oliveira OAB - MT0006098A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Designo o dia 07/04/2018 às 10h10min (dez horas e dez 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados 

pelas partes. OBSERVAÇÃO: O 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: 1001591-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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. Considerando a manifestação Id. 10696805, designo 

o dia 07/04/2018 às 10h50min (dez horas e cinquenta minutos) para a 

realização da perícia, nos termos e quesitos da determinação anterior, a 

ser realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua 

Barão de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012469-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, pela fundamentação supra, ACOLHO os embargos 

declaratórios oferecidos em face da decisão Id.1646775, alterando a parte 

dispositiva desta, que passará a constar: “Desta feita, CONCEDO A 

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE, nos termos dos artigos 303 e 300, 

§ 2º, do CPC, recebendo o Seguro Garantia (Apólice n. 02-0775-0334468) 

como caução ao crédito oriundo do Aviso de Cobrança Fazendário n. 

138516/332/68/2010 e, por consequência, garantir a obtenção de Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa pela Requerente frente à este crédito.” 

No mais, a decisão permanece como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036470-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MIRANDA BRETAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)
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CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035678-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIENE ARCANJO DE DEUS PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038765-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALVIRA FERREIRA COUTINHO CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032229-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MACIEL DE CAMPOS (AUTOR)

FABIO DE SOUZA BARROS (AUTOR)

CRISTINA MARTINS E MARTINS (AUTOR)

JULIANA GOMES FERREIRA (AUTOR)

KATIA CORDEIRO (AUTOR)

JOSE FREIRE DE BARROS (AUTOR)

THYELLE CRISTINE COSTA CINTRA (AUTOR)

ADEMAR VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

TASSIA PASCHOIOTTO (AUTOR)

EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO (AUTOR)

MARCELO SANTOS LIRA (AUTOR)

WLAMIR LUIS DA GAMA FIGUEIREDO (AUTOR)

JAILTON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031064-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

LUCINEIDE APARECIDA FIGUEIRA BELARMINO OAB - 699.387.841-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025757-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar acerca do Laudo juntado. OBSERVAÇÃO: 

O 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: 1036950-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA HELENA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006003-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME VILELA DE PAULA OAB - MG69306 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033992-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ROBERTO SERRA LYRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT0013595A 

(ADVOGADO)

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594/O (ADVOGADO)

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PAULENES CARDOSO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

BRUNO MOURA BECKER (LITISCONSORTES)

THIAGO CICERO SERRA LYRIO (LITISCONSORTES)

ELMUCIO JACINTO MOREIRA (LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504567-86.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO VICENTE GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RODRIGUES GOMES OAB - MT13473/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002240-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 389894 Nr: 25564-60.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser 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, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063041 Nr: 52369-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA DE SOUZA PINHEIRO, GONÇALINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 20.517/O, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 349388 Nr: 19793-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15.136/MT, PRISCILA ANDRADE ZILIANI - OAB:21552/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento (CPC, art. 

509, I).

Intime-se o Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca do pedido de liquidação por arbitramento (CPC, art. 509, I, in fine).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 779559 Nr: 33033-55.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA LAULETTA 

FRASCINO - OAB:113.570/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos, etc.

Considerando o efeito modificativo dos embargos de declaração 

apresentados, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, art. 1.023, 

§2.).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 831533 Nr: 37203-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da impugnação apresentada pelo Executado às fls. 

259/264.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 875198 Nr: 13559-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBAMAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO CURVO GARCIA 

- PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR CALÇA - 

OAB:5247/O

 Vistos, etc.

 Intime-se o Sr. Perito nomeado nos autos para se manifestar acerca da 

discordância apresentada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS às fls. 47, acerca do valor dos honorários periciais, e informar 
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quanto possibilidade de redução.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 80983 Nr: 4221-96.1995.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOETTERT E OLIVEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - Proc. Estado - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 275, visto já ter transcorrido mais de 30 (trinta) 

dias até a presente data, qual seja o mesmo período de suspensão 

pleiteado na dita petição.

Em assim sendo, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumprir com o despacho de fl. 274.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 304488 Nr: 15097-90.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENESIO DIAS DOS SANTOS, FABIANO DE SOUZA 

MENEZES FERNANDES, RITA DE CASSIA CORREA DOS SANTOS, HELENA 

LOPES BEZERRA, ROSMARY XAVIER DOS SANTOS, SEBASTIAO 

PEREIRA DA SILVA, NESTOR MORAES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST.

 Vistos, etc.

Intime-se novamente o Estado de Mato Grosso para apresentar 

impugnação à execução, nos termos do artigo 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 714776 Nr: 7419-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE ARAUJO GOMES

 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:

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que, embora o Requerido tenha sido intimado, 

até a presente data não foi cumprida a sentença proferida nos autos.

 Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir com a 

sentença de fls. 116/119, retificada em parte pelo acórdão de fls. 168/174, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de suportar 

pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento da medida judicial, 

nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença e do 

acórdão junto ao mandado.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 838169 Nr: 42884-84.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, JAIRO DE 

CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA DE CARLI - OAB:9469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 PIONEIRO COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, contra a sentença de fl. 289/292.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883216 Nr: 18686-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI LEITE JESUS, SEBASTIAO PEREIRA CAJANGO, 

MANOEL BRANDAO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 914060 Nr: 39552-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:, GLAUCIA DINIZ DE MORAES - 

OAB:16343, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS, ROSEMAR MOREIRA 

DA SILVA - OAB:15544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Certifico que o perito judicial Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN compareceu 

na Secretaria Unificada da Fazenda Pública, informando o dia 04/04/2018, 

a partir das 12:40h, para a realização da perícia, no endereço situado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Center, Sala 908, bairro 

centro sul, Cuiabá – MT – FONE: 65-9.9601-1639.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940598 Nr: 54912-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES DE MORAES GOMES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA FERNANDA GUIMARÃES 

GREFFE - OAB:13868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 965968 Nr: 7378-76.2015.811.0041

 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: FLORA LUCIA KAZIUK PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que, embora o Requerido tenha sido intimado, 

até a presente data não foi cumprida a liminar proferida nos autos.

 Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir a liminar de 

fls. 95/98, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de suportar 

pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento da medida judicial, 

nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da liminar e desta decisão 

junto ao mandado.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743467 Nr: 40447-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CORRÊA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST, JOÃO 

VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE 

CASTRO DE ARRUDA, para devolução dos autos nº 

40447-41.2011.811.0041, Protocolo 743467, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38176 Nr: 15841-66.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 

15841-66.1999.811.0041, Protocolo 38176, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231846 Nr: 1281-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINAH MARIA DIOGO OLIVEIRA 

BECKER - OAB:9.428, VALDECIR CALÇA - OAB:5247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE GIL 

LOPES, para devolução dos autos nº 1281-75.2006.811.0041, Protocolo 

231846, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 860858 Nr: 2399-08.2014.811.0041

 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: JOÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de 

prescrição alegada, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgando extinta a presente ação.

 Sem custas e honorários.

 Transitada em julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas.

P.I.C

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031246-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033832-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA E NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT0010407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028143-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032129-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034155-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FLORIANO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029296-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KERLLY CRISTINA DA COSTA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031441-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARA GARCIA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030958-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUZENIR ALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035903-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE PAULA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLENE PEIXOTO DE LIMA OAB - MT10724/-O (ADVOGADO)

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852346 Nr: 55158-80.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE MENDONÇA, ELAINE CRISTINA 

DE ARRUDA GUIA, JUSTINIANO DE BARROS GERALDES, VERUZA 

RODRIGUES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADEMYR CESAR 

FRANCO, para devolução dos autos nº 55158-80.2013.811.0041, 

Protocolo 852346, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851186 Nr: 54153-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI PEREIRA DE MIRANDA, LEIA APARECIDA 

JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024540-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON JACQUES BRUNINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula OAB - MT6285/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Com essas considerações, JULGO 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. Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa observados 

os critérios do (art. 85, § 3º, I, 4º, III do Código de Processo Civil). 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. P. R. 

I. C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000626-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO MUNICIPAL (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Isto posto, considerando o caráter personalíssimo da ação e 

sua consequente intransmissibilidade, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IX, do NCPC. Sem 

custas e honorários (Emenda Constitucional nº 80/2014). Outrossim, 

considerando a informação de falecimento da parte autora, intime-se a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO para corroborar 

aos autos a certidão de óbito do assistido, comprovando tal ocorrência. 

Decisão isenta de reexame necessário. Em não havendo a interposição de 

recursos voluntários, após o trânsito em julgado, certifique-se, 

arquivando-se os autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035292-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO NOGUEIRA CAMPOS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO)

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AO 

CONTRIBUINTE (IMPETRADO)

Superintendente da Execução Desconcentrada (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte 

Impetrante, para que produza seus efeitos legais. 2 – Julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016156-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINO DIAS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, extinguindo os autos com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, confirmando a antecipação 

da tutela concedida. Sem custas. Condeno os réus ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa 

observados os critérios do (art. 85, § 3º, I, 4º, III do Código de Processo 

Civil). 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. P. R. I. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035181-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE ASSUNCAO ROCHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação 

por ausência superveniente de interesse processual em relação ao pedido 

de licenciamento do veículo, bem como acolho a preliminar de carência de 

ação por inadequação da via eleita quanto ao pedido de anulação das 

multas. Com essas considerações e por tudo mais que consta nos autos, 

Julgo Parcialmente Procedente o presente writ, para tão somente 

consolidar os termos da decisão inaugural que concedeu a liminar, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de praxe. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O 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: 1001983-41.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SOUZA ROCHA OAB - SP154367 (ADVOGADO)

HELCIO HONDA OAB - SP90389 (ADVOGADO)

REGIS PALLOTTA TRIGO OAB - SP129606 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de 

desistência da ação formulada pela Parte Autora aviado ao ID. 11228156 

desta AÇÃO ORDINÁRIA em que CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO 

LTDA. ajuizou em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a 

anulação das TAD’s em questão. Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e providências de estilo. P.R.I OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036933-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUENE DE ARRUDA FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO 

EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar 

anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o 

licenciamento do veículo marca/modelo KIA/CERATO, ano/modelo 

2010/2011, placas NUE - 4560, cor predominante PRATA, renavam nº 

00254449646. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 

do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem 

como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. Com o trânsito em julgado e 

observado às formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035564-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (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:Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, vez que o pedido se deu antes da citação da parte adversa. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036903-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BLUE - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT0007216A (ADVOGADO)

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando 

os termos da liminar, de modo a assegurar o direito líquido e certo do 

Impetrante, devendo ser ratificada a determinação judicial para que a 

Autoridade Coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia 

cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição – TUSD e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão - TUST, concernente a Unidade Consumidora Nº 6/278753-9. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, 

a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, 

como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, 

nos termos da Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037992-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS SRA. GISELE BARCO DE MATOS 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte 

impetrante (Id.11645440), para que produza seus efeitos legais (art. 200, 

parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. 3 – Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1008970-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO SAO PAULO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS OAB - SP77563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCCAS SCAFF FERRO RODRIGUES PEDROSA (DEPRECADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 932614 Nr: 50717-22.2014.811.0041

 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: MIKHAIL CHARBEL MALUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM 

- OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Concessão da ordem mandamental.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 178862 Nr: 26202-69.2004.811.0041

 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: FIEMT - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO J. C. MEDEIROS - 

OAB:7921/MT, JOÃO HENRIQUE P. ALVES FERREIRA - OAB: 11.354/MT, 

Jorge Luiz Braga - OAB:3168-B/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES 

DE SOUZA - OAB:10077-B, TAÍSA ESTEVES MATSUBARA - 

OAB:OAB/MT 11.360, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO, para devolução dos autos nº 

26202-69.2004.811.0041, Protocolo 178862, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849790 Nr: 52944-19.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA COSTA MAGALHÃES, WALDETY 

COSTA TASSO, DOMINGOS JARI VARGAS, ELENA DA APARECIDA 

SCHMITT, CLEONICE DOMINGOS DE SOUZA, EROTILDES CRISTINA 

MARTINS, IZAIRA DO NASCIMENTO AZAMBUJA, GUIONORA SILVANIA 

VIEGAS, LAURECI BARROSO LOPES, MARIA CELIA RODRIGUES 

ANTUNES, MARIA ZELI BAPTISTA CAUREO, NADIR FRANCISCA MENZEN 

CASARIL, ELENIR FATIMA FANIN, REGINA FANIN, RUTE DA CUNHA 

SILVA, SERGIO FABIANO ALVES, SILAS JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:14.931 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 303050 Nr: 14569-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT, LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - OAB:2623/MT

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 15 

de fevereiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261363 Nr: 21436-02.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA, AMADOR ATAIDE 

GONÇALVES TUT, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, LEDA 

ANTUNES GONÇALVES, ALLAN KARDEC SANTOS, ADRIANE 

GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN KARDEC SANTOS - 

OAB:2469/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT, JENZ PROCHNOW 

JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049535 Nr: 46171-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003319-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA QUEIROZ MONTEIRO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CARDINALI AERE OAB - MT24387/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003319-23.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MARCIA QUEIROZ MONTEIRO 

DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA 

DA SEFAZ MT Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por Márcia Queiróz Monteiro de Souza 

acoimando de ilegal e arbitrário ato do Secretário Adjunto da Receita 

Pública da SEFAZ/MT, consistente na apreensão de mercadorias 

imanentes ao Termo de Apreensão e Depósito nº 1502201-8. Aduz, em 

síntese, a ilegalidade da autuação e a inexistência das infrações 

apontadas pela autoridade coatora, razões pelas quais requer a 

concessão de liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário e a liberação da mercadoria apreendida 

independentemente do pagamento do imposto cobrado. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Para o deferimento de liminar em 

mandado de segurança, a legislação de regência impõe a demonstração 
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da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.” 

Da análise das informações complementares contidas no Termo de 

Apreensão, depreende-se que a autuação foi embasada nos seguintes 

fatos, in litteris: “REF: MERCADORIA DESTINATÁRIO DIVERSO DO 

DOCUMENTO FISCAL- COMPUTADOR FOI MONTADO EM CAMPINAS-SP E 

REMETIDO PARA CUIABÁ COM NF SOMENTE PARA 

CAMPINAS-SP-pl093385116br.” (Id. 11754733 – p. 1) Com efeito, da 

análise da documentação apresentada, observa-se que a Nota Fiscal da 

mercadoria apreendida aponta a destinatária com sendo residente em 

Campinas-SP, não havendo qualquer documento fiscal hábil a acobertar o 

transporte da mercadoria até Cuiabá-MT. Desse modo, tem-se como 

evidenciada, ao menos em tese, a irregularidade da documentação fiscal 

exigida para a operação, que se traduz como infração material de cunho 

permanente apta a ensejar a apreensão da mercadoria e a cobrança do 

diferencial de alíquota do imposto, não incidindo na hipótese a Súmula nº 

323 do Supremo Tribunal Federal. E para corroborar o entendimento posto, 

colaciono o seguinte precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL - ICMS — DÉBITO NA CONTA CORRENTE FISCAL — 

TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO — RESOLUÇÃO Nº 007/2008-SARP 

— ADMISSIBILIDADE QUANDO SE VERIFICAR IRREGULARIDADE FISCAL 

(NÃO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO (ICMS GARANTIDO)) – 

INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE - INTELIGÊNCIA DA LEI 

ESTADUAL N° 7.098/1998 - RECURSO DESPROVIDO. Em razão da 

existência de pendências no cadastro da agravante (débito na conta 

corrente fiscal), estava ela obrigada ao recolhimento do ICMS 

concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens 

e mercadorias, nos termos dos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução da 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 07/2008-SAR. A 

lavratura de Termo de Apreensão e Depósito em razão de irregularidade 

fiscal não se revela ilegal, uma vez que retrata infração tributária de 

caráter material e permanente, e é vedado à Administração, dado o seu 

poder/dever de polícia, permanecer inerte, sob pena de inviabilizar o 

cumprimento da legislação que rege o ICMS. A apreensão de mercadorias 

pode ser admitida para o fim de autuação da infração ou quando 

constatado ilegalidade no transporte dessa mercadoria.” (AI 2867/2015, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015) Assim, 

considerando a aparente licitude da conduta da autoridade coatora, no 

caso concreto, tenho que não assiste à parte Impetrante o direito à 

concessão da liminar vindicada, eis que ausente o fumus boni juris exigido 

para essa finalidade. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a 

autoridade coatora para que preste as informações pertinentes no prazo 

de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da 

petição inicial, sem documentos, para, querendo, ingressar no feito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 15 de 

fevereiro de 2018. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito em 

Substituição Legal

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002361-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002361-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes para 

ratificarem os atos já praticados, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000297-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCENA NERI NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Justiça e Direitos Humanos 

(IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO: 1000297-03.2017.8.11.0037 

(PJE 3) Vistos etc. Ante o decurso de prazo transcorrido entre a 

propositura da demanda e sua remessa a este Juízo, determino a 

intimação do impetrante para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste se 

ainda tem interesse no prosseguimento do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037691-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE PINHO LEITE - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0011261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 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, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

com pedido de medida liminar impetrado por ANDRE LUIZ DE PINHO LEITE - 

ME, contra ato indigitado coator da lavra do SR. SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da medida liminar a para que 

seja determinado à autoridade fazendária que proceda com a imediata 

liberação da mercadoria apreendida sob o Termo de Apreensão e 

Depósito – TAD nº 1132576-4 (ID nº 11148353). Aduz, em apertada 

síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de agente fiscal de 

tributo estadual, promoveu a apreensão de mercadorias de sua 

propriedade por suposta violação a regramento tributário. Assevera que a 

autoridade indigitada coatora somente procederá com a liberação das 

mercadorias apreendidas mediante o prévio recolhimento dos valores 

constantes no TAD vergastado. Assenta ser ato ilegal e arbitrário o 

confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, 

consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartada no 

Verbete Sumular nº 323 do STF, e que a retenção indevida da mercadoria 

está impedindo o livre exercício da atividade da empresa. No mérito, requer 

a concessão em definitivo da segurança. Ampara a sua pretensão à vista 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com os 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 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). Como relatado, o Impetrante busca 

o deferimento da medida liminar para o fim de obter a imediata restituição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 285 de 648



do veículo e das mercadorias indevidamente apreendidas com a lavratura 

do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1132576-4 (ID nº 11148353), 

sem condicionamento de qualquer exação fiscal. Pois bem. Consta dos 

autos que a apreensão e depósito das mercadorias de propriedade da 

Impetrante se deu sob fundamento de violação à legislação tributária, 

consubstanciada na infração aos arts. 2º, II; 3º, V; 72, III; 77; 95; 174; 232; 

337; 339; 341 e 343 do RICMS/MT c/c arts. 35-A e 11, §2º, I da Lei nº 

7.098/98, indicando a autoridade fazendária como fundamento legal para a 

aplicação da penalidade o disposto no artigo art. 45, III, alínea ‘d’, da Lei nº 

7.098/98. Contudo, assinale-se que a apreensão de mercadorias prevista 

no RICMS é no sentido de permitir a detenção com o específico fim de 

identificar-se o responsável tributário e recolherem-se provas materiais da 

infração tributária cometida. Alcançada aludida finalidade, identificado o 

responsável e recolhidas provas da infração, não mais se justifica a 

retenção das mercadorias, que se transmuda para ato coativo objetivando 

o pagamento de tributo, consoante assinala a Súmula nº 323 do STF. 

Assim, não obstante seja dever funcional do agente fiscal averiguar a 

normalidade do transporte de mercadorias e se houve o recolhimento do 

aludido imposto estadual, atribuição inerente ao poder de polícia tributária, 

por outro lado, não lhe cabe apreender ou reter tais bens, se já coletado 

os dados necessários à verificação de eventual ilícito tributário. Nesses 

termos, é elucidativa a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza, que 

assim leciona: “É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS 

e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em 

situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal 

prática, todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e 

imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que 

o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração 

cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo 

realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de 

eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes 

deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo 

judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria 

apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. 

Editora Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Neste sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA 

– TRIBUTÁRIO – RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE 

COERÇÃO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO 

TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE 

POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE 

CONFIGURA EM OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE 

TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – 

ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, 

passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias 

como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja 

retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de 

infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, 

nessa hipótese, com o fito de assegurar a prova material da infração. Do 

contrário, a retenção prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o 

contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo 

Judiciário. 2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível 

a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de 

tributos””. (Ap 144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

05/05/2015) – Destacamos. Ademais, como é sabido o Fisco dispõe de 

meios legais para a cobrança dos seus créditos, de sorte que a exigência 

da exação nos termos propostos da narrativa fática afigura-se cobrança 

indireta de tributo, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. ISTO 

POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar às autoridades coatoras que procedam com a 

imediata liberação do veículo e das mercadorias apreendidas ilegalmente 

com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1132576-4 

(ID nº 11148353), independentemente do pagamento prévio de qualquer 

valor fiscal, até decisão final a ser proferida neste writ. Após, notifique-se 

a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, inclusive por Oficial plantonista, servindo o presente como 

mandado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026476-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFG BRASIL S/A (IMPETRANTE)

AFG BRASIL S/A (IMPETRANTE)

AFG BRASIL S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI OAB - MT6746 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

HABEAS DATA (PJE 2) PROCESSO Nº 1026476-59.2017.8.11.0041 

Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, manifestar se ainda possui interesse no presente feito. 

Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028393-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON RODRIGO ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da 

Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital nº 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada: DECISÃO: Vistos, 

etc. HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pelo 

Impetrante, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito com fulcro no 

art. 485, VIII do NCPC. Publiquem-se e Intimem-se. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037504-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ACIOLY AVELINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cargos, Carreira e Remuneração (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, 

DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim de determinar à autoridade 

coatora que profira uma decisão final no pedido administrativo protocolado 
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no dia 26.02.2015, formulado pela Impetrante por meio do Processo nº 

84583/2015, no prazo de 10 (dez) dias. Deixo de fixar astreintes, 

porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de 

efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de 

desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao ilustre representante do Parquet, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09, para que se manifeste no presente feito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo esta decisão como 

mandado."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001977-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE COSTA OAB - SC5218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SUFIS (IMPETRADO)

GERENTE DE CRÉDITO FISCAL DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Gerente de Interpretação da Legislação Tributária do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037142-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO LOPES CANCADO OAB - MG74095 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RUBENS GONÇALVES PRESIDENTE DO CONSELHO DE 

CONTRIBUINTES DO ESTADO (IMPETRADO)

CESAR RUBENS GONCALVES (AUTORIDADE COATORA)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037411-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA KEROLIM DA SILVA DE PAULA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - 023.706.331-07 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

DIRETOR RENACH (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037197-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO LOCADORA CUIABA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO OAB - MT0004589A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: "Dessa maneira, diante de 

todo o exposto e considerando a incompetência deste Juízo, nos termos 

do art. 43 e 44 do CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor Vara Especializada 

de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao 

juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, urgência." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 16800 Nr: 13005-52.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA SILVA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, plano de meta.

 Ante o teor da certidão de fl. 291, determino após o retorno da planilha 

atualizada de crédito do Departamento Auxiliar da Presidência – DAP, que 

se expeça a competente requisição de pequeno valor - RPV.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1039089 Nr: 41202-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNEZA LENK MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, em plano de meta.

Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para que procedam com a análise do Recurso de Apelação 

interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 331885 Nr: 2845-21.2008.811.0041

 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: JOELINA JUSTINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:5.660/MT, TATYANNE 

NEVES BALDUINO - OAB:10.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016/MT

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o Requerido Município de Cuiabá para, no prazo, 

de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a petição aviada pela Requerida 

às fls. 107/108.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 818651 Nr: 24979-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNADETE PEREIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - 

OAB:14.218/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos, em plano de meta.

Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra o Instituto 

de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – MT Saúde, desta feita 

deve se dar com base no art. 534 do NCPC.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do NCPC, intime-se o Executado 

para impugnar a execução em 30 (trinta) dias. Se não houver impugnação, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do E. TJ/MT, 

expedindo-se o ofício-precatório, nos termos do art. 535, I, II do mesmo 

diploma legal.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 901551 Nr: 31003-76.2014.811.0041

 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: CAROLINE ARAÚJO DE ALMEIDA OLIVEIRA, MARCOS 

TÚLIO ARGUELHO, JONATHAN MARQUES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Emilio de Oliveira - 

OAB:13651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENTIL BUSSIKI- 

PROCURADOR REGIONAL - OAB:1194, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, plano de meta.

 Intime-se o impetrante para apresentar das contrarrazões, após, 

remeta-se os autos ao E. TJMT para análise do recurso interposto.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1030049 Nr: 36782-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:OAB/MT 16.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se o exequente para adequar o pedido formulado às fls. 198/205, 

haja vista que o acórdão do E. TJMT determinou que se fizesse liquidação 

por arbitramento.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 83995 Nr: 5854-69.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS MONTEIRO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS DE MELLO - 

OAB:200-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Túlio Eugênio dos Santos - 

Proc. Estado - OAB:OAB/MT 0

 Vistos, em plano de meta.

Remetam-se os presentes autos à Secretaria Unificada da Fazenda 

Pública para que procedam com a juntada de eventuais petições e/ou 

documentos.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 383948 Nr: 20335-22.2009.811.0041

 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: LUIZ CARLOS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO

 Vistos, em plano de meta.

Defiro o pedido formulado às fls. 3856/3857.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 453848 Nr: 25532-21.2010.811.0041

 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: JOSÉ MAURO PEREIRA ARANDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se o exequente para adequar o pedido formulado às fls. 89/93, haja 

vista que a sentença ratificada pelo do E. TJMT determinou que se fizesse 

liquidação por arbitramento.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 743668 Nr: 40662-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FEVAIRDE DE CAMPOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Vistos, em plano de meta.

 Ante o retorno dos autos da instância superior e por não haver qualquer 

pedido formulado pelo requerente, tenho por prestada a tutela jurisdicional, 

e, por consequência determino o arquivamento dos autos com as devidas 

baixas de estilo.

 Arquive-se.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 885744 Nr: 20339-83.2014.811.0041

 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: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722, JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA - OAB:18617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, plano de meta.

 Ante a ocorrência do trânsito em julgado da sentença, determino o 

arquivamento com as baixas de estilo.

Arquive-se.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1009743 Nr: 27479-37.2015.811.0041

 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: GLEICE REGINA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, em plano de meta.

Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para que procedam com a análise do Recurso de Apelação 

interposto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1091757 Nr: 6930-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBOYANT MODAS, CALÇADOS E 

CONFECÇÕES(MARTINS & OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos, em plano de meta.

Determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique o 

trânsito em julgado da sentença.

 Após, cls.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1266188 Nr: 26412-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE SORRISO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ CHRISTINA EUBANK 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, em conformidade à decisão proferida pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, 

determino a suspensão do presente processo até ulterior deliberação da 

Corte Superior.Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 

91/2017.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 142452 Nr: 27040-46.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAMBOYANT MODAS, CALÇADOS E 

CONFECÇÕES(MARTINS & OLIVEIRA, OTACILIO PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA- 

PROC. DO ESTADO - OAB:3.035

 Vistos, em plano de meta.

Saliento que o presente feito encontra-se aguardando julgamento dos 

autos apenso.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 215085 Nr: 23993-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO 

ESTADO DE MT, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO 

PLENA (AMBITO ESTADUAL), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - 

FUND. DE SAÚDE DE CUIABÁ, SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DE 

MATO GROSSO, WALTER TAPIAS TETTILA, HOSPITAL MANTOVANI 

CARDOSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Scaliante Fogolin - 

OAB:5.310/MT, Tatiana Pereira Vasconcelos - OAB:5.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI, PEDRO OVELAR - 

OAB:6.270/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Tendo em vista que a prestação jurisdicional já foi entregue, remeta-se o 

feito ao arquivo provisório, até a quitação do Precatório.

Após, dê-se baixa definitiva.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 367414 Nr: 5431-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 289 de 648



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON CARLOS DOS SANTOS

 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:1662135

 Vistos, plano de meta.

 Determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique se 

decorreu o decurso de prazo da decisão retro.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 381012 Nr: 17438-21.2009.811.0041

 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: DIGITAL TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A/SP, PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:216413/SP, SANDRYA RORIGUEZ VALMANA - OAB:250.321, 

SILVANO COLETA DE ALMEIDA - OAB:13554, VAGNER SPIGUEL 

JUNIOR - OAB:12209, VALDIRENE DIAS COSTA - OAB:10.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para que procedam com a análise do Recurso de Apelação 

interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 436226 Nr: 14737-53.2010.811.0041

 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: TEREZINHA CARTOLINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se o INSS para, no prazo, de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial acostado aos autos ás fls. 184/187, bem como sobre a 

petição aviada pela parte Autora às fls. 189/192.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 720313 Nr: 15741-91.2011.811.0041

 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: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MANFRINATO DE 

CASTRO, ODETE NUNES FERREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 20944-O, 

HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, LEANDRO VICENTE FARIAS - 

OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, plano de meta.

 Remeta-se os autos ao E. TJMT para análise do recurso interposto.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 723081 Nr: 18659-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA

 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: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Vistos, plano de meta.

 Determino pela última vez a intimação das partes para que no prazo de 05 

(cinco) dias para que cumpram o determinado na decisão de fl. 195.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 747251 Nr: 44492-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEYLA REJANE KLOSINSKI

 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: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se que o alvará 375521-5/2017 já foi 

assinado, eletronicamento, conforme fl.203. Será que a douta defensora 

não observou isso ? Seria o caso de dizermos que a sua petição também 

não foi assinada ? Ora, ora....

No mais, encaminho os autos à secretaria para que certifique quanto ao 

seu referido pagamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 764898 Nr: 17564-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT, MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, MUNICÍPIO 

DE ITIQUIRA-MT, MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA-MT, MUNICÍPIO DE 

COMODORO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:4275/MT, ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, EVANDRO MARCUS 

PAIVA MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT, LUIS 

HENRIQUE NUCCI VACARO - OAB:4118-B/MT, RONALDO DE 

CARVALHO - OAB:3616-B/MT, William Santos Araújo - OAB:2644

 Vistos, plano de meta.

 Defiro o pedido de fl. 1047.

No mais, intime-se o requerente para requerer o que de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 810360 Nr: 16854-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA DO NASCIMENTO PISCKE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a decisão retro de fls. 272.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 923173 Nr: 45333-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSILEI LOURENÇO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se o exequente para adequar o pedido formulado às fls. 374/376, 

haja vista que o acórdão do E. TJMT determinou que se fizesse liquidação 

por arbitramento (art. 509, I do CPC).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 936661 Nr: 52919-69.2014.811.0041

 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: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, DEJAMIR SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT, 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. 

MUNICIPAL) - OAB:6.677/MT

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se a parte Autora para, no prazo, de 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a petição aviada pelo Requerido às fls. 396/411.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 969657 Nr: 9178-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE MARQUES SANTIAGO PULQUERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Colha-se parecer ministerial.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1044756 Nr: 43800-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVEDRO BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COHAB/MT - COMPANHIA DE HABILITAÇÃO 

POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, INTERMAT - GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ELIANA YOSHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA MARQUES 

FIGUEIREDO FILHA - OAB:8618-MT

 Vistos, em plano de meta.

Defiro o pedido formulado às fls. 89/90, assim expeça-se mandado de 

citação através da competente carta rogatória, no endereço constante na 

petição supracitada.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1053245 Nr: 48051-14.2015.811.0041

 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: YURY PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR - 

MT., DIRETOR DE ENSINO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO E 

REFORÇOAMENTO DE PRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, plano de meta.

 Cumpra-se a decisão superior.

 Após, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1059634 Nr: 50858-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA CRISTINA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUXILIADORA MARIA GOMES - 

OAB:18.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:

 ISTO POSTO, rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para 

condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor 

o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença.Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo 

pagamento.Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a 

data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da 

Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir, TR até 

25.03.2015 e após o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 

Quanto ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional 
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atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos 

termos do art. 487, I, do NCPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do 

NCPC/2015.Intime-se. Cumpra-se.Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame 

Necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 163661 Nr: 13911-37.2004.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MONTEIRO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4.813/MT, CLÓVIS DE MELLO - OAB:220/MT

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a decisão retro de fls. 199.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 389264 Nr: 25013-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO Nº: 389264

PROCESSO Nº: 25013-80.2009.811.0041.

SENTENÇA

Vistos, em plano de meta.

Trata-se de Cumprimento de sentença em Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito C/C Indenização Decorrente de Dano Moral 

provocado por Apontamento Indevido No SPC com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA NETO em 

desfavor da SANECAP – COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL.

Às fls. 514/516 aportou aos autos petição informando acerca do acordo 

firmado entre as partes, o qual resultou na quitação dos débitos da 

Requerida, devidamente demonstrado por meio de documentos.

Desta feita, requer a competente homologação do acordo realizado.

Em síntese, é o necessário relato.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista o pacto entabulado entre os demandantes, 

consubstanciado nos documentos de fls. 514/516, e respeitando a livre 

vontade das partes, HOMOLOGO o acordo firmado e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, alínea ‘b’, do CPC/2015.

Sem interesse recursal.

Após, determino a remessa dos presentes autos ao arquivo, com as 

devidas baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 737772 Nr: 34292-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL SANTOS VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SOARES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:13673/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

 Compulsando os autos verifica-se petição de fls.126/127, na qual a 

autoridade coatora alega ter havido erro material no acordão prolatado em 

decisão monocrática, haja vista não ter realizado o reexame necessário 

da sentença.

Em que pese as alegações dispendidas pela impetrada, entendo que as 

mesma não merecem prosperar.

Primeiramente, consigno que a petição supracitada não é meio hábil para 

impugnar suposto erro material constante no acordão, de maneira que não 

se mostra crível determinar a remessa dos autos a instância superior 

neste momento.

Entendo que, o impetrado verificando a ocorrência de qualquer ato 

impugnável deveria se insurgir através da impugnação por meios 

específicos e dentro do prazo legal, o que não o fez.

Ademais, apesar da alegação do suposto erro ocorrido, assevero que já 

se constata a ocorrência do trânsito em julgado da sentença, razão pela 

qual já existe coisa julgada material.

Desta feita, indefiro o pedido formulado às fls.126/127.

 Arquive-se os autos com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 751597 Nr: 3365-39.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CARVALHO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDIR TRANSPORTES URBANOS LTDA, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3654, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT

 Vistos, em plano de meta.

Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para que procedam com a análise do Recurso de Apelação 

interposto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 771062 Nr: 24113-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRIAM VAZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a decisão retro de fls. 50/51.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 783758 Nr: 37513-76.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SAMPAIO DOS SANTOS, FERNANDA 

MARIA SAMPAIO DOS SANTOS, THAIANE FERREIRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE CUIABÁ, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO S. REBOUÇAS - 

OAB:OAB/MT 15.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 Vistos, plano de meta.

 Certifique-se o decurso de prazo para apresentação das contrarrazões, 

após, remeta-se os autos ao E. TJMT para análise dos recursos 

interpostos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 292 de 648



Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 832448 Nr: 38041-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria Costa 

Pereira Coutinho (Procuradora do Estado) - OAB:OAB/MT 17.459-O, 

JOSÉ ADELAR DAL PISSOL (PROCURADOR MUNICIPAL) - 

OAB:2.838/MT

 Vistos, em plano de meta.

Ante o término da prestação jurisdicional, remetam-se os autos ao arquivo 

com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 919304 Nr: 42971-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO DA CRUZ DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para que procedam com a análise do Recurso de Apelação 

interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 942182 Nr: 55870-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA VENÂNCIO LOPES, DELSON DOS SANTOS, 

EDILVA FERREIRA GOMES PEDROSO, ILMA SOFIA RODRIGUES, 

ILDEBRANDO PEIXOTO DE ALENCAR, SUELI MARIA DA SILVA, NIRLEI 

FERREIRA DE OLIVEIRA, SONIA MARIA FERREIRA MARQUES, VILMA 

MENDES DA SILVA, VIRGILIA PEREIRA DE MELO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, em plano de meta.

 Cumpra-se a determinação de fls. 205, intimando-se pessoalmente o 

Executado para impugnar a presente execução no prazo legal, no que 

tange aos honorários advocatícios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 944045 Nr: 56912-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAI DE INFORMÁTICA 

LTDA., HELIENE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Vistos, em plano de meta.

 Ante o cumprimento da ordem mandamental, tenho por prestada a tutela 

jurisdicional, e, por consequência determino o arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945222 Nr: 57521-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERRAZ BUHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 946085 Nr: 58058-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO YUTAKA TAKANO, SHIRLEY KIOKO 

TAKANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT

 Vistos, plano de meta.

 Intime-se o requerente para apresentar suas contrarrazões, após, 

remeta-se os autos ao E. TJMT para análise dos recursos interpostos.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 973874 Nr: 11162-61.2015.811.0041

 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: DANILO DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3632/O

 Vistos, em plano de meta.

Determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique o 

decurso de prazo para interposição de recurso voluntário e remetam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do art. 

14, §1º da Lei nº 12.016/09, em vista do Reexame Necessário da 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 978693 Nr: 13397-98.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: M M COLIN JACOVACCI E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÉCIO GUERINO DE SOUZA 

RODRIGUES - OAB:19707/O, ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL 

HOMENS - OAB:15548, JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - 

OAB:11354, MONIQUE FACCIN VILELA - OAB:17.724, THALLES DE 

SOUZA RODRIGUES - OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARIA PEREIRADOS 

SATOS-PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para que procedam com a análise do Recurso de Apelação 

interposto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 980881 Nr: 14515-12.2015.811.0041

 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: MAURO SERGIO CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para que procedam com a análise do Recurso de Apelação 

interposto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1038885 Nr: 41060-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para que procedam com a análise do Recurso de Apelação 

interposto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1059066 Nr: 50541-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SIRTOL PARREIRA - 

OAB:22.957/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para que procedam com a análise do Recurso de Apelação 

interposto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1059678 Nr: 50897-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DE MOURA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Vistos, em plano de meta.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos 

termos do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/09, em vista do Reexame 

Necessário da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1064543 Nr: 52975-68.2015.811.0041

 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: ANTONIO JOÃO MAGALHÃES, IONE LEITE 

MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Vistos, plano de meta.

 Determino pela última vez a intimação das partes para que no prazo de 10 

(dez) dias preste as cumpram o determinado na decisão de fl. 170.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66663 Nr: 5321-18.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR GOMES ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO FELIPE 

OLIVEIRA DO CARMO, para devolução dos autos nº 

5321-18.1997.811.0041, Protocolo 66663, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 437134 Nr: 15218-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CORREA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Vistos, em plano de meta.

Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente as fls. 157/159, em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a serem determinadas 

providências a fim de garantir a efetividade da decisão judicial, referente o 

fornecimento do medicamento denominado “ALDACTONE 50 

(ESPIRONOCANTONA 50)”, nos termos da prescrição fornecida pelo 

médico especialista, a fim de garantir a continuidade do tratamento do 

autor.

Primeiramente, determino a intimação pessoal do Senhor Secretário 

Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, ou quem 

estiver respondendo pelo cargo, para que, imediatamente, adote as 
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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, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação 

do que couber.

Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA, servindo 

a presente decisão como mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 920018 Nr: 43456-06.2014.811.0041

 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: ADEMI LOURENÇO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690/MT, MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - 

OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 909110 Nr: 36223-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE DE ALMEIDA, INACIO CORREA, 

FRANCELINO APOLONIO DE SOUZA, LEOPOLDINA SANTOS DE SOUZA, 

EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA, VALNIQUE SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949116 Nr: 59759-95.2014.811.0041

 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: SAMUEL LAUDELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973847 Nr: 11148-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIRA LYRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000924-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DO CRISTO REI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1000924-06.2017.8.11.0005 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória c/c 

Repetição de Indébito com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por ALTAMIRO ALMEIDA SANTOS em face da JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SERVIÇO NOTORIAL E 

REGISTRAL DO CRISTO REI, ambos devidamente qualificados, objetivando 

a concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

anulação do ato jurídico que originou a abertura da Empresa Aço Várzea 

Grande Indústria e Comercio Ltda. – ME, com nome fantasia “Aço Varzea 

Grande”, inscrita no CNPJ nº 9.233.133/0001-82 e, inscrição Estadual nº 

13.347637-5, bem como que seja determinada a expedição de ofícios aos 

bancos de dados de restrição ao crédito, com a consequente exclusão da 

informação negativa existente em nome do Requerente. Aduz, em 

apertada síntese, que um suposto estelionatário utilizou o seu nome para 

proceder com a constituição da empresa Aço Várzea Grande Indústria e 

Comercio Ltda. – ME (Aço Várzea Grande), inscrita no CNPJ nº 

9.233.133/0001-82 e, inscrição Estadual nº 13.347637-5, motivo pelo qual 

entrou em contato com as Requeridas para solicitar a sua baixa, contudo, 

sem sucesso. Ressalta que a suposta empresa tem registrado como sócio 

o Sr. Ariovan Alves de Medeiros (CPF 029.178.991-90), bem como que a 

empresa foi aberta por meio do profissional em contabilidade, o Sr. Junio 

Cesar Oliveira (CRC/MT 009425005). Pontua que a empresa irregularmente 

registrada em seu nome está causando sérios prejuízos financeiros. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Inicialmente, 

a presente ação fora proposta perante uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Diamantino, sendo posteriormente declinada a competência à uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá. 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 

determinada a anulação do ato jurídico que originou a abertura da Empresa 

Aço Várzea Grande Indústria e Comercio Ltda. – ME, com nome fantasia 

“Aço Varzea Grande”, inscrita no CNPJ nº 9.233.133/0001-82 e, inscrição 

Estadual nº 13.347637-5, bem como que seja determinada a expedição de 
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ofícios aos bancos de dados de restrição ao crédito, com a consequente 

exclusão da informação negativa existente em nome do Requerente. Pois 

bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e da malha documental 

acostada aos autos, notadamente os documentos de ID nº 9209634 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. 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 os Requeridos para, 

querendo, apresentarem as suas defesas, no prazo constante do artigo 

335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal. 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, 

23 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024404-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAL PIVA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (IMPETRADO)

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1024404-02.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por JAIR DAL PIVA JUNIOR 

contra ato indigitado coator da lavra do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinado às autoridades indigitadas 

coatoras que considerem o laudo médico realizado por médico especialista 

para incluir na CNH do Impetrante o código de restrição médica. Aduz, em 

síntese, que foi submetido à amputação parcial de dois dedos de sua mão 

direita, fato este que acarretou em uma alteração parcial de seu membro, 

não tendo força o suficiente que possibilite acionar os comandos de um 

carro comum sem direção hidráulica/elétrica e câmbio automático. 

Assevera que se submeteu a pericia médica realizada por dois peritos 

oficiais do SUS, onde constatou a sua deficiência física (Laudo de 

Avaliação Receita Federal para fins de concessão do benefício), 

atendendo, portanto, aos requisitos do art. 1º, IV, § 1º da Lei nº 8.989/95, 

todavia, a Junta Médica do DETRAN/MT indeferiu o seu pleito de inserir o 

código de restrição médica em sua CNH. Pontua ser ilegal e arbitrário o ato 

de indeferimento, haja vista que médicos particulares constataram a sua 

deficiência física, fazendo jus à inserção do código de restrição médica 

em seu documento de habilitação. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, à vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 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). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é o 

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 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 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 devem 

ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita 

a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do 

ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do 

saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de 

Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in verbis: “(...) 

Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado 

de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinado às autoridades indigitadas coatoras que considerem o laudo 

médico realizado por médico especialista para incluir na CNH do Impetrante 

o código de restrição médica. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

9340100 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. 

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da 

existência do fumus boni juris, uma vez que o Impetrante não demonstrou 

de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela 

autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos 

capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente 

público. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para 

a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Em consonância aos princípios da 

economia e celeridade processual, determino à exclusão do DETRAN/MT e 

do Estado de Mato Grosso do polo passivo da presente demanda, posto 

que se tratam de uma autarquia e um ente público, respectivamente, não 

podendo figurar no polo contrário do presente mandamus. Nesta 

oportunidade, determino a intimação da parte Autora para que retifique o 

polo passivo, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar o Presidente do 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – 

DETRAN/MT e/ou outra (s) autoridade (s) pública (s) competente (s) para 

figurar como parte nestes autos. Após a determinação acima, 

notifiquem-se as autoridades coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1024217-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA PAULA ARAUJO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON MORAES COSTA OAB - MT8349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1024217-91.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Restabelecimento de Benefício Previdenciário com pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por ALEXSANDRA PAULA ARAUJO E 

SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja determinada a concessão do benefício de auxílio-doença 

acidentário à Autora. Aduz, em síntese, que exerce a profissão de 

jornalista e, devido à má postura e ao acúmulo de atividades e horas 

praticando o mesmo movimento com as mãos e os braços, desenvolveu 

Síndrome do túnel do carpo (CID G56.0), Dor articular (CID M25.5), Outros 

transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e 

pressão (CID M70.8), Condromalácia da rótula (CID M22.4), Cervicalgia 

(CID M 54.2) e Dor na coluna torácica (CID M54.5). Assevera que requereu 

junto ao INSS o benefício de auxílio doença, em 17.02.2017, porém teve o 

pedido indeferido pelo Requerido sob a alegação de que não foi 

constatada a sua incapacidade laborativa. Pontua que, apesar de perícia 

médica do Requerido não constatar a sua incapacidade laborativa, ainda 

permanece com as patologias que ensejam a concessão do supradito 

auxílio previdenciário. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o 

Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional 

de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser 

o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido 

pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade do provimento 

conciliatório, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para 

garantir o principio da razoável duração do processo. 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). 

Ressalte-se que não se tratam de condições alternativas, mas aditivas, 

sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador. No caso em 

análise, observa-se pelos atestados e exames médicos acostados (ID nº 

9311322 e seguintes) que a Requerente apresenta as patologias 

apontadas na exordial. Pois bem. Nos termos do art. 59, da Lei nº 

8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência social, 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 a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Neste sentido, é elucidativa a doutrina do 

previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, ao abordar acerca do 

auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, o trabalhador passa 

a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a 

incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as 

lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como 

corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo 

órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada seqüela do acidente que 

implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando 

direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. 

Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos 

acostados à exordial revelam que a Autora necessita de afastamento de 

suas atividades laborais, pois as sequelas que a incomodam se mostram 

presentes, cujas incapacitantes influenciam sobremaneira na realização 

dos atos cotidianos indispensáveis em seu labor, como ora se extrai do 

atestado médico acostado, de lavra do médico especialista em Ortopedia e 

Traumatologia, Dr. André Nunes Machado – CRM/MT 9058 (ID nº 9311331), 

prova que corrobora a verossimilhança das alegações aduzidas, donde 

ressai a evidência da probabilidade do direito. Neste viés, o art. 62, da Lei 

nº 8.213/91 estabelece que o (a) segurado (a) em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Nessa toada, não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe garanta 

a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez. Daí, considerando que citado benefício 

sequer foi concedido, mister determinar, primeiramente e por cautela, o 

seu restabelecimento, para tão-só, se no decorrer da instrução 

processual, à vista do contraditório e ampla defesa, concluído pela 

incapacidade total e permanente para o trabalho, seja apreciado o pedido 

de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A 

propósito, corroborando com o acima, a Egrégia Corte de Justiça assim 

tem se manifestado em casos tais, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INCAPACIDADE PROFISSIONAL – RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 

Presente a prova inequívoca consistente em exames e atestados médicos 

no sentido de demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido 

do perigo de dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício 

almejado, a concessão da tutela antecipatória para o restabelecimento do 

auxílio-doença é medida que se impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 05/02/2015). Portanto, as provas trazidas corroboram 

quanto a incapacidade temporária do demandante, tornando-se 

verossímeis suas alegações. Quanto ao risco ao resultado útil do 

processo, ressai que a continuidade no exercício de função laborativa, 

evoluirá negativamente no seu quadro clínico, o que poderá acarretar 

prejuízos irreversíveis à sua saúde, não se olvidando, ainda, o caráter 

alimentar da verba. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS que 

conceda o benefício do auxílio-doença acidentário (B: 91) à Requerente 

Alexsandra Paula Araujo e Silva, devendo este ser mantido enquanto 

persista a sua incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 62, da Lei 

nº 8.213/91, com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento final do 

presente feito. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, 

CPC/2015). Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão e, na 

oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnação. Por derradeiro, consoante o Procedimento 

de Controle Administrativo nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Após, abro vistas ao mister do Ministério Público e, 

em seguida, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016653-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1016653-61.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória 

com pedido de tutela provisória de evidência proposta por ASSOCIAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 297 de 648



DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E 

ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE) em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão da tutela de evidência para que seja determinado ao Requerido 

que garanta aos militares representados pela Associação Requerente a 

figurarem na listagem do limite quantitativo por antiguidade, para 

concorrerem a promoção por preterição a contar de dezembro de 2008, 

nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação. 

Aduz, em apertada síntese, que em dezembro de 2008, determinadas 

turmas de praças Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, 

preencheram os requisitos necessários a promoção de Cabo a 3º 

Sargento PMMT, todavia, a Comissão de Promoção de Praças publicou o 

Quadro de Acesso a Promoção de Praças, onde todos os que 

sobrevieram do referido curso, incluso os representados, foram 

preteridos de participar do certame promocional sem qualquer cabimento 

legal, sob o fundamento de que estes militares não teriam concluído o 

requisito de 15 anos de efetivo serviço junto a instituição militar. Pontua 

que a não participação de todos os militares prejudicados no certame 

promocional vem a ferir princípios basilares das normas da caserna, tais 

como a hierarquia e a antiguidade. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 311 do CPC/2015. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 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 Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para 

garantir o princípio da razoável duração do processo. No mais, para a 

concessão da tutela de evidência, se faz necessário a comprovação da 

caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; se as alegações despendidas possam ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; quando se tratar 

de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito; ou, ainda, quando 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 (art. 311 do 

CPC/2015). Como relatado, busca a parte Autora a concessão da tutela 

provisória de evidência para que seja determinado ao Requerido que 

garanta aos militares representados pela Associação Requerente a 

figurarem na listagem do limite quantitativo por antiguidade, para 

concorrerem a promoção por preterição a contar de dezembro de 2008, 

nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação. 

Pois bem. Ab initio, convém dispor que há claramente a incidência, na 

hipótese, do impedimento legal do art. 1º da Lei nº 9.494/97, que veda a 

concessão de medida liminar ou tutela provisória visando à reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Neste sentido, tem se decidido o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO DE VERBA DE 

PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR 

RELACIONADA A PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 

12016/09 – RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 7º da Lei 

do Mandado de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que não será concedida 

medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, 

a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. 2. A discussão da questão em sede de mandado de segurança 

é viável, não sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. 

(AI, 61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no 

DJE 03/02/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS - 

DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS DO ARTIGO 

273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PAGAMENTO DE 

QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO LEGAL - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA LEI Nº 

8.437/92 E ARTIGO 7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES DO 

STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de tutela 

no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, 

adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos 

artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 

12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do 

CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido”. (TJMT, 

RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013). 

Desta feita, o Requerente, ao pretender que o Estado seja compelido a 

proceder com a inclusão de todos os seus representados no quadro de 

acesso à promoção à patente de 3º Sargento da BMMT, busca, 

nitidamente, a concessão de vantagem, cuja pretensão esbarra na 

vedação legal das regras acima mencionadas, motivo pelo qual não 

vislumbro a evidencia da probabilidade do direito. Portanto, ante a 

ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, e ante a ausência de fundamento 

relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

EVIDÊNCIA vindicada. Intime-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por 

meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. No mais, por 

se tratar de interesse individual disponível, bem como nos termos do Ato 

Administrativo nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do Ministério 

Público em manifestar na causa, conforme diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 24 de 

janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014485-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI ESMAEL CARVALHO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT0006943A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1014485-86.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por MARIONEI ESMAEL 

CARVALHO CARDOSO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que seja determinada a imediata implantação do 

benefício de auxílio-acidente, até decisão de mérito. Aduz, em síntese que, 

que é segurado do INSS, e nessa qualidade deu entrada do benefício 

previdenciário de auxílio doença em 20/10/2011, devido incapacidade 

laborativa causada por um acidente de trânsito. Relata que o auxílio 

doença foi até a data de 01/06/2014, e que a partir desse período foi 

considerado, através de perícia médica unilateral, apto ao exercício de 

qualquer atividade laborativa. Entretanto, informa que em razão do 

acidente teria sofrido ficado com várias sequelas que diminuíram em muito 

a sua capacidade de trabalho, o que justificaria a concessão do auxílio 

acidente, porém, o perito do INSS lhe deu alta, cessando o benefício do 

auxílio doença sem deferir tal benefício. Pugna pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 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 AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure 

como parte, bem como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade 

do provimento conciliatório, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o princípio da razoável duração do processo. 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). 

Ressalte-se que não se tratam de condições alternativas, mas aditivas, 

sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador. No caso em 
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análise, busca o requerente a concessão do provimento antecipatório 

para o fim de que seja determinada a imediata implantação do benefício de 

auxílio-acidente, até decisão de mérito. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

6853092 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento 

pleiteado. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 

da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato praticado pela 

requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida sequela que diminuíram a capacidade de trabalho do requerente. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão do provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado. Cite-se o Requerido, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 

183 do CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo 

n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. No mais, por se tratar de interesse 

individual disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo nº 

006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do Ministério Público em manifestar 

na causa, conforme diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal 

e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 24 de Janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004254-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1004254-03.2017.8.11.0040 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035096-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AURENI CORDEIRO VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL (PJE 2) PROCESSO Nº 

1035096-60.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 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. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública, porquanto 

figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso, e, desta feita, deve se 

dar com base no art. 910 do CPC/2015. Assim, nos termos do artigo retro, 

cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos à execução no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo embargos, expeça-se o 

ofício-precatório, nos termos do art. 910, § I, do NCPC/2015. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017686-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE VINHAS CATAO OAB - RJ067086 (ADVOGADO)

JULIO SALLES COSTA JANOLIO OAB - RJ119528 (ADVOGADO)

MARIA FERNANDA DUARTE SIROTHEAU DA COSTA OAB - RJ189458 

(ADVOGADO)

RONALDO REDENSCHI OAB - RJ94238 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1017686-86.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum com pedido de 

tutela provisória proposta por CLARO S/A, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão 

do provimento antecipatório para o fim de que o Requerido se abstenha de 

exigir a incidência do ICMS e seu respectivo adicional (Fundo de Combate 

e Erradicação da Pobreza – FECEP) sobre as parcelas da conta de 

energia elétrica atinentes à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão 

(TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da Unidade 

Consumidora, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, que firmou 

contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de energia elétrica, 

no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da demanda, em 

decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera que a conta de 

energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é composta de duas 

tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é composta por outra tarifa, no 

caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), nos termos da 

Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que o ICMS cobrado pelo 
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Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, posto que não há 

previsão de sua incidência sobre o transporte de energia elétrico, 

consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No mérito, pugna pela 

concessão em definitivo da segurança, para fins de confirmar a 

antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a cobrança 

de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de todos os 

valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu 

liminarmente as ações que questionam a legalidade da cobrança de ICMS 

sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de 

energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o 

fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o entendimento 

de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão somente até a 

prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em recentíssima 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR nos 

Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, determinou a suspensão 

de todos os processos, individuais ou coletivos, em âmbito nacional que 

versem sobre a questão delimitada. Melhor elucidando, transcrevo a 

ementa da referida decisão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS 

DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 

1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão 

controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – ProAfR nos 

EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à 

determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 

Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos 

cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020702-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALVES DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1020702-82.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória c/c 

Cobrança com pedido de tutela provisória de urgência proposta por IVAN 

ALVES DO CARMO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão do ato que impediu a 

aposentadoria do Autor, bem como que seja declarada a suspensão inter 

partes do art. 199 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, em razão de 

sua manifesta inconstitucionalidade. Aduz, em síntese, que adquiriu o 

direito a aposentadoria especial, motivo pelo qual requereu o mencionado 

benefício junto ao Requerido (Processo Administrativo nº 380062/2016), 

todavia, em atendimento ao Ofício nº 3.158/2016/GPMM/CGP/PJC, foi 

indeferido o seu pleito sob o fundamento de que se encontra respondendo 

um processo administrativo disciplinar junto ao Conselho Superior de 

Polícia. Assevera que o parecer ora combatido possui respaldo no art. 199 

da Lei Complementar Estadual nº 04/90, que é de inconstitucionalidade 

inquestionável, sendo que se mostra incapaz de irradiar os seus efeitos 

de forma válida. Pontua que a lei estadual em comento, a qual determina a 

impossibilidade de concessão de aposentadoria pelo simples fato de estar 

o servidor público estadual respondendo a processo administrativo 

disciplinar, é indiscutivelmente uma afronta aos princípios previstos 

Constituição Federal, motivo pelo qual não lhe restou alternativa senão a 

propositura da presente demanda. 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 a 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 

determinada a suspensão do ato que impediu a aposentadoria do Autor, 

bem como que seja declarada a suspensão inter partes do art. 199 da Lei 

Complementar Estadual nº 04/90, em razão de sua manifesta 

inconstitucionalidade. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e da malha documental acostada aos autos, notadamente os 

documentos de ID nº 4145198 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 o 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, não seria possível 

concluir e/ou deliberar, nesta quadra processual, sobre a (in) 

constitucionalidade do art. 199 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, 

dispositivo este utilizado como fundamento para o indeferimento do pleito 

da Autora, pedido este que será profundamente apreciado em uma futura 

análise meritória. 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 Estado de Mato 

Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do 

artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao Ministério Público, para que 

se manifeste no prazo de 15 dias e, por fim, voltem-me conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 

25 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013320-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE GADANI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1013320-04.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por ROBERTO JOSE GADANI contra ato indigitado 

coator da lavra do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja determinando a autoridade coatora que proceda com 

a imediata nomeação ao cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico 

e Social, Perfil Profissional: Assistente Administrativo - MT, até decisão 

definitiva. Relata, em síntese, que se inscreveu no concurso público para 

provimento de cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, 
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Perfil Profissional: Assistente Administrativo - MT – Edital 005/2009 – 

SAD/MT. Aduz que ficou classificada e aguardou ser chamada para tomar 

posse, contudo, informa que sua convocação somente ocorreu em 2014 

através de Ato Governamental n°. 18.789/2014, com mera publicação em 

Diário Oficial do Estado. Sustenta que pela forma como se deu a 

publicidade do ato não fora possível apresentar a documentação exigida, 

haja vista que, o certame fora realizado nos meados de 2009. Pontua ser 

manifestamente ilegal o ato perpetrado pela autoridade coatora, uma vez 

que, não fora observada o princípio da publicidade e da razoabilidade, o 

que fere seu direito líquido e certo. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 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 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 

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 devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o 

presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a 

concessão de medida liminar para que seja determinando a autoridade 

coatora que proceda com a imediata nomeação ao cargo de Agente de 

Desenvolvimento Econômico e Social, Perfil Profissional: Assistente 

Administrativo - MT, até decisão definitiva. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 6747214 e seguintes, não vislumbro, nesta fase 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a 

Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída. 

Ademais, o Edital nº. 005/2009-SAD/MT é expresso ao consignar que é 

“Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente 

existentes, serão mantidos em cadastro durante o prazo de validade do 

Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade 

de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento 

das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso , o corridas 

durante o prazo de validade do Concurso Público” (item 19.2), não resta 

dúvida de que a Administração agiu nos termos da regra do certame. 

Cumpre destacar que, não se pode reputar ilegal e abusivo o ato de 

autoridade administrativa que atenta para o cumprimento das disposições 

legais e normativas contidas no edital do certame. Outrossim, merece 

destaque, que caso a impetrada concedesse ao impetrante a oportunidade 

de entrega dos documentos em outro momento, estaria realizando 

tratamento diferenciado entre os candidatos, ferindo, assim, o principio da 

isonomia. Destarte, entendo estar ausente os requisitos exigidos para a 

concessão da liminar almejada no presente mandamus. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, 

do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este 

como alvará de gratuidade. Verifica-se que fora determinada a emenda do 

presente mandamus, contudo, houve a indicação da autoridade coatora 

incorreta. Assim, à vista do princípio da economia processual e nos 

termos do art. 321 do CPC/2015, determino a emenda à inicial para que a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique o polo passivo para 

constar o Superintendente de Gestão de Pessoas e Presidente da 

Comissão de Posse da Secretária de Estado de Administração, , sob pena 

de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 25 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016598-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1016598-47.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Primeiramente, verifico que os 

direitos aqui em debate são de natureza indisponível, ou seja, 

insuscetíveis de ser objeto de acordo, daí porque dispenso a remessa 

deste feito ao núcleo de conciliação, nos termos do ofício-circular nº 

05/2016/NUPMEC-PRES relativo ao art. 334 e parágrafos do CPC/2015. 

Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente. Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 

de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014260-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN VIVIANE MORGENSTERN DA SILVA SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT0005768A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. NÚMERO: 1014260-66.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, 

impetrado por HELLEN VIVIANE MORGENSTERN DA SILVA SANTOS, 

contra ato indigitado coator da lavra do PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - 
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MT, ambos devidamente qualificados nos autos da ação em epígrafe, 

objetivando com a concessão de medida liminar inaudita altera pars, que 

seja garantido a Impetrante o direito de ser nomeada e tomar posse, 

imediatamente, no cargo que logrou classificação, até decisão final do 

presente mandamus. Relata, em síntese, que participou do concurso 

público, regido pelo Edital n. 001/2014-SMS, de 29 de outubro de 2014, 

para o provimento de cargo efetivo de fonoaudióloga. Informa que, o para 

o cargo ao qual concorreu havia previsão de 07 (sete) vagas imediatas, e 

14 (quatorze) para o cadastro de reserva. Consigna que, foi aprovada em 

quinto lugar, ou seja, dentro do número de vagas imediatas, mas que não 

foi convocada para tomar posse, enquanto existem servidores em 

contrato temporário exercendo as mesmas funções, de modo que os 

Impetrados estão violando seu direito líquido e certo. Assevera que, o 

prazo de validade do concurso público já se expirou, sem que a 

autoridade indigitada coatora promovesse a posse da impetrante. Escuda 

a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela cautelar: fumus boni iuris 

e periculum in mora. Instruiu a inicial com os documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº. 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 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 do 

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 devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o cerne 

da questão posta em litígio é de verificar se a Impetrante deve ou não ser 

convocada e nomeada imediatamente na vaga de fonoaudióloga, regido 

pelo EDITAL N° 001/2014/SMS. Em análise perfunctória ao conjunto fático 

dos autos, ressai que a Impetrante foi aprovada na 5ª posição, em 

concurso público para o provimento do cargo de “fonoaudióloga”, todavia, 

mesmo após a realização e homologação do certame, a autoridade 

indigitada coatora realizou diversas contratações temporárias para o 

mesmo cargo ao qual a impetrante logrou aprovação conforme se vê no 

documento ID n° 6828611 e 6829048. Como sabemos, o regime 

democrático, analisado na perspectiva das delicadas relações entre o 

Poder e o Direito, não tem condições de subsistir, quando as instituições 

políticas do Estado falharem em seu dever de respeitar a Constituição e as 

leis. Na realidade, impõe-se, a todos os Poderes, o respeito incondicional 

aos valores que informam a declaração de direitos e aos princípios sobre 

os quais se estrutura, constitucionalmente, a organização do Estado. 

Delineia-se, nesse contexto, a irrecusável importância jurídico-institucional 

do Poder Judiciário, investido do gravíssimo encargo de fazer prevalecer à 

autoridade da Constituição e de preservar a força e o império das leis, 

impedindo, desse modo, que se subvertam as concepções que dão 

significado democrático ao Estado de Direito. Assim, o Poder Judiciário, 

quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para 

garantir a supremacia das leis, desempenha, de maneira plenamente 

legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta Magna. 

Verifica-se, em juízo de cognição sumária, que o concurso está válido, 

homologado, contudo, merece destaque o fato de que o prazo de validade 

se expirou sem que a impetrante fosse nomeada e chamada para tomar 

posse. Outrossim, é de se ressaltar que, estando o concurso com seu 

prazo de validade expirado, não se constitui em conveniência da 

Administração Pública escolher o momento de realização da nomeação 

dos aprovados em concurso público, mas sim, fica esta vinculada a 

promover tal nomeação. Nesse sentido, a decisão do Superior Tribunal de 

Justiça, senão vejamos: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NUMERO DE VAGAS. DIREITO 

SUBJETIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 

SEM NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ACERCA DE FATOS E 

CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE IMPEDIRIAM O CUMPRIMENTO DAS 

CONDIÇÕES EXISTENTES POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No âmbito desta Corte, prevalece a tese de 

que "a regular aprovação em concurso público em posição classificatória 

compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito 

subjetivo à nomeação e à posse dentro do período de validade do 

certame" (AgRg no RMS 31.899/MS, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, 

SEGUNDA TURMA, DJe 18/5/2012). 2. A menção no edital (item XI.10) de 

que a Administração reserva-se o direito de admitir os candidatos 

aprovados na medida de suas necessidades e da disponibilidade 

orçamentária existente, não tem o condão de eximi-la de cumprir as 

condições às quais se vinculou por meio de ato vinculado de tornar 

pública a existência de onze cargos vagos. 3. A atual corrente firmada 

pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

598.099/MS, condensou a compreensão de que "Dentro do prazo de 

validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no 

qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria 

nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do 

concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder 

público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico 

de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados 

no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, 

portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado 

dentro desse número de vagas". E pontuou, ainda, o eminente Relator que 

o descumprimento do dever de nomeação por parte da Administração 

Pública somente se justifica quando estiver acompanhado de fatos 

supervenientes de excepcional circunstância, os quais, por serem 

imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve radical 

modificação das condições existentes por ocasião da publicação do edital 

(RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão 

Geral - Mérito - DJe de 3/10/11).4. Hipótese em que, das informações da 

autoridade impetrada, somente se extrai a justificativa de que a nomeação 

não se concretizou em virtude de restrição orçamentária, destituída de 

maior detalhamento, o que, por certo, não afasta o direito líquido e certo da 

recorrente. 5. Estando incontroverso nos autos que a recorrente foi 

aprovada em certame dentro do número de vagas e que, expirado o prazo 

de validade do concurso em 1º/2/10, a Administração não procedeu a sua 

nomeação, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal. 6. Agravo 

regimental não provido. Neste diapasão, o que pode se extrair dos autos é 

que a impetrante logrou êxito com a aprovação no concurso público, 

contudo, não houve sua nomeação até o presente momento, assim, resta 

evidente a violação de direito adquirido, uma vez que o concurso publico 

para o qual o impetrante concorreu já está com o prazo de validade 

vencido- e, sendo assim, a administração está vinculado a realizar a 

nomeação da impetrante, em atenção ao princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, bem como pelo fato de constituir um direito do 

concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder 
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público. Portanto, estando o concurso fora do prazo de validade uma vez 

publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da 

administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um 

dever de nomeação para a própria administração e, portanto, um direito à 

nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de 

vagas, donde ressai o fumus boni iuris. O periculum in mora é evidente na 

medida em que a demora na posse da Impetrante fará perpetuar o ato 

ilegal e arbitrário praticado pela autoridade coatora, bem como acarretará 

em convocação de outros candidatos para suprirem a sua vaga, gerando 

prejuízos para o seu sustento. Assim, restando evidente os requisitos 

autorizadores, impõe-se a concessão da medida da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR a vindicada para o 

fim de determinar que as autoridades coatoras procedam com a imediata 

nomeação e posse da Impetrante no cargo de “fonoaudióloga, regido pelo 

EDITAL N° 001/2014/SMS”, da Secretaria Municipal de Saúde do Município 

de Cuiabá/MT, até ulterior julgamento de mérito deste writ. Notifique-se a 

autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência à Procuradoria do Município, enviando-lhe cópia da 

inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). 

Igualmente, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, 

manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me 

os autos conclusos para sentença. No mais, nos termos do Procedimento 

de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 25 de Janeiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003085-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. K. C. RESENDE - ME (IMPETRANTE)

COLLA & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

ACCA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

ANITA KISCHEL - ME (IMPETRANTE)

RH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE SOUZA (IMPETRADO)

RAQUEL FERREIRA GOULART BIATTO (IMPETRADO)

JOSE FRAGA DUARTE (IMPETRADO)

CELSO BENEDITO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1003085-75.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por ACCA COMÉRCIO DE 

ALIMENTO LTDA. ME, ANITA KISCHEL ME, COLLA & CIA LTDA. ME, I K 

REZENDE – ME e RH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. ME contra ato 

indigitado coator da lavra do GERENTE DA GERÊNCIA DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS DA SEFAZ/MT, GERENTE DA GERÊNCIA 

DE CONTA CORRENTE DA SEFAZ/MT, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS 

e da SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinado aos Requeridos que deem 

conhecimento aos recursos administrativos de segunda instância e que os 

mesmos sejam julgados nos termos a lei, bem como que seja determinada 

a suspensão dos créditos tributários lançados em Conta Corrente Fiscal 

das Impetrantes, objeto dos recursos administrativos. Aduzem, em 

síntese, são micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional, 

e que tiveram emitido contra si a Notificação de Cumprimento de Decisão 

Judicial – ADI 100642/2013, pretendendo o Fisco a quitação de créditos 

tributários discriminados e lançados em Conta Corrente Fiscal, sob a 

alegação do cancelamento dos contratos de parcelamentos, em 

cumprimento à decisão judicial proferida pelo TJ deste Estado, no âmbito 

da ADI nº 100642/2013. Asseveram que protocolaram tempestivamente 

Pedido de Revisão de Lançamento, conforme determina Decreto nº 

696/2016 que assegura o direito ao contraditório em relação a atos 

administrativos praticados em decorrência das ADI nº 100642/2013 e nº 

62120/2015, todavia tais pedidos de revisão foram todos negados e 

decididos favoravelmente à Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

sem qualquer fundamentação. Relatam que, inconformados com a decisão 

proferida em âmbito administrativo, interpuseram recurso administrativo 

contra as respectivas decisões, nos termos do art. 1.031 do Decreto nº 

2210/14, os quais não foram admitidos, sob a alegação da ATE de não ser 

possível à análise de recurso na esfera administrativo referente a um 

débito já parcelado, nos termos do Decreto nº 2.249/2009. Pontuam que o 

não recebimento dos recursos constitui um ato arbitrário e ilegal, haja vista 

que violaram os princípios constitucionais da legalidade, da petição, do 

contraditório, da ampla defesa, do processo legal e da eficiência 

administrativa. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Postergada a análise da liminar 

após oitiva da parte contrária (ID nº 4879464), o Estado de Mato Grosso 

se manifestou nos autos (ID nº 5559792), pugnando pelo indeferimento da 

medida antecipatória. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, à vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 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). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o 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 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 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 devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretendem 

as Impetrantes a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinado aos Requeridos que deem conhecimento aos recursos 

administrativos de segunda instância e que os mesmos sejam julgados nos 

termos a lei, bem como que seja determinada a suspensão dos créditos 

tributários lançados em Conta Corrente Fiscal das Impetrantes, objeto dos 

recursos administrativos. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

4776416 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. 

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da 
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existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou 

de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela 

autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos 

capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente 

público. Além do mais, importante mencionar que o Decreto nº 2.249/2009 

prevê em seu art. 7º, §8º, I, que não se mostra possível a análise de 

recurso administrativo interposto referente a débitos outrora parcelados, o 

que, à primeira vista, já afasta o fumus boni iuris. Para melhor elucidar, 

transcrevo referido dispositivo legal, in verbis: “Art. 7º Observada a 

quantidade de parcelas e período de tempo fixados em ato da Secretaria 

Adjunta da Receita Pública que integra a estrutura da Secretaria de Estado 

de Fazenda, o débito registrado no sistema a que se refere o artigo 1º 

poderá ser objeto de parcelamento, solicitado, em ato preparatório, 

obrigatoriamente, por meio eletrônico, acessado na forma do § 4° do artigo 

1° e de normas complementares editadas em consonância com o disposto 

no § 6° daquele artigo. (cf. § 2° do art. 39-C e § 5º do caput do artigo 40-A 

da Lei n° 7.098/98, combinado com o art. 25 da Lei n° 9.226/2009) (...) § 8º 

O requerimento ou termo a que se referem os §§2º e 16 deste artigo, bem 

como ou solicitação eletrônica de que trata o caput: (parágrafo único do 

artigo 41 e artigo 40-A da Lei 7098, de 30 de dezembro de 1998 e artigo 

25 da Lei 9226, de 22 de outubro de 2009) I – implicam confissão 

irretratável do débito e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso 

administrativo, quando admitidos na respectiva legislação, bem como a 

desistência dos já interpostos; II – produzem os efeitos do inciso I deste 

parágrafo, ainda que seja o parcelamento indeferido ou denunciado. (...)”. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Determino a exclusão da Secretaria 

de Estado de Fazenda deste mandamus, haja vista que é um órgão, ou 

seja, não possui capacidade postulatória, logo não é parte legítima a 

figurar no polo passiva da presente demanda. Após, notifiquem-se as 

autoridades coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO
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LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1023992-71.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de 

Tutela de Urgência proposta por LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando com a concessão do 

provimento antecipatório que seja determinada de forma imediata a 

progressão horizontal (progressão de classe) na CLASSE 

correspondente aos seus diplomas independentemente de cumprimento de 

interstícios, no presente caso de referência letra B para a D, até decisão 

final da presente ação. Relatam, em síntese, que é servidor público 

estadual na categoria funcional de Analista Administrativo da Área 

Instrumental do Governo. Informa que requereu junto a Secretaria de 

Estado de Fazenda a progressão de classe, uma vez que entende ter 

preenchido todos os requisitos necessários para a progressão horizontal. 

Entretanto, afirma que a autoridade administrativa ao analisar o feito teve 

por bem indeferir seu pleito. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de antecipada de urgência, previstos no art. 300 e ss. 

do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. 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. Para a concessão da tutela antecipada 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 NCPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Busca o requerente com a 

concessão da tutela provisória de urgência que seja determinada de forma 

imediata a progressão horizontal (progressão de classe) na CLASSE 

correspondente aos seus diplomas independentemente de cumprimento de 

interstícios, no presente caso de referência letra B para a D, até decisão 

final da presente ação. Pois bem. Cumpre destacar que, neste momento 

processual, a pretensão do requerente encontra impedimento legal, 

consoante o disposto no art. 7º, §2º da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 1º da 

Lei n. 9.494/97, que veda a concessão de medida liminar ou tutela 

antecipada visando à reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens. como 

ora se transcreve: Art. 7 (omissis). § 2º Não será concedida medida 

liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Neste 

sentido, tem se decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR RELACIONADA A 

PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12016/09 – 

RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 7º da Lei do Mandado 

de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que não será concedida medida liminar 

que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 2. A 

discussão da questão em sede de mandado de segurança é viável, não 

sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. (AI, 

61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 

03/02/2014) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E 

REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO 

LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA 

LEI Nº 8.437/92 E ARTIGO 7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de 

tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, 

adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos 

artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 

12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do 

CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido. (TJMT, 

RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013) 

(destacamos). Desta feita, o Requerentes, ao pretender que o Estado seja 

compelido a garantir-lhe de forma imediata a progressão horizontal 

(progressão de classe) na CLASSE correspondente aos seus diplomas 

independentemente de cumprimento de interstícios, busca, nitidamente, a 

concessão de vantagem, bem como à reclassificação e equiparação, cuja 

pretensão esbarra na vedação legal das regras acima mencionadas. ISTO 

POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 
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requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 25 de Janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011796-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL ADJUNTO E PRESIDENTE da CPP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1011796-69.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por ASSOCIAÇÃO DOS 

SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E 

ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE) contra ato indigitado coator 

da lavra do COMANDANTE GERAL ADJUNTO E PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a 

suspensão do ato que não incluiu os representados no quadro de acesso 

para promoção à graduação de 1º Sargento, a qual estava prevista para 

21.04.2017, bem como que seja determinado à autoridade tida por coatora 

que proceda com a publicação de novo quadro de acesso para a 

promoção à graduação de 1º Sargento sem a exigência de que os 

Representados possuam o Estágio de Atualização de Sargento (EAS). 

Aduz, em síntese, que os militares representados pela Associação 

preenchiam os requisitos necessários à promoção de setembro de 2008 e 

foram preteridos de seu direito em razão da exigência ilegal de 15 (quinze) 

anos de tempo de serviço na instituição, a figurarem na listagem do limite 

quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT nº 1478 

de 26.04.2016 para concorrerem a promoção a graduação de Terceiro 

Sargento PMMT a contar de setembro de 2008, nas mesmas condições 

dos militares que figuram na referida publicação. Assevera que todos 

concluíram seu curso de formação de soldado em 2002, sendo que em 

2004 todos, sem exceção, realizaram o 1º Curso de Formação para Cabos 

com metodologia de ensino a distância, deste modo, graduando-os como 

cabos PMMT a partir de 06.08.2004. Relata que, passados o interstício 

necessário de 04 (quatro) anos para a graduação de Terceiro Sargento 

PMMT, em Setembro de 2008, através do Boletim do Comando Geral nº 

3557, a Comissão de Promoção de Praças publicou o Quadro de Acesso a 

Promoção de Praças Policiais – QPPM, onde todos os que sobrevieram do 

referido curso, incluso os representados, foram preteridos de participar 

do certame promocional sob a fundamentação de que os militares 

representados não teriam concluído o requisito de 15 anos de efetivo 

serviço junto à instituição militar, requisito exigido pela já revogada Lei 

Complementar nº 271/07 Relata que em virtude do atraso no pagamento 

das faturas decorrentes dos contratos administrativos, deixou de efetuar 

o pagamento dos tributos impostos ao exercício de sua atividade 

econômica, o que lhe impede que consiga as Certidões da Fazenda 

Pública Estadual e Federal, causando óbice ao recebimento pelos serviços 

prestados. Pontua que a não participação de todos os militares 

prejudicados no certame promocional vem a ferir princípios basilares das 

normas da caserna, tais como a hierarquia e a antiguidade. Escuda a sua 

pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, à vista da nova legislação que passou a disciplinar o 

Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 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). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o 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 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 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 devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão do ato que não incluiu os representados no 

quadro de acesso para promoção à graduação de 1º Sargento, a qual 

estava prevista para 21.04.2017, bem como que seja determinado à 

autoridade tida por coatora que proceda com a publicação de novo quadro 

de acesso para a promoção à graduação de 1º Sargento sem a exigência 

de que os Representados possuam o Estágio de Atualização de Sargento 

(EAS). Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 6104071 e 

seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade 

indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. De mais 

a mais, convém dispor que há claramente a incidência, na hipótese, do 

impedimento legal do art. 1º da Lei nº 9.494/97, que veda a concessão de 

medida liminar ou tutela provisória visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Desta feita, a Impetrante, ao pretender que a 

autoridade tida por coatora seja compelida a proceder com a inclusão de 

todos os seus representados no quadro de acesso à promoção à patente 

de 1º Sargento da PMMT, busca, nitidamente, a concessão de vantagem, 

cuja pretensão esbarra na vedação legal das regras acima mencionadas, 

motivo pelo qual não vislumbro a evidencia da probabilidade do direito. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Após, notifique-se a autoridade 

coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de 

praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 
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informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 

26 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012516-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTENIR MACHADO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH MACHADO DA SILVA OAB - SP116569 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012516-36.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por WALTENIR 

MACHADO DA SILVA contra ato indigitado coator de lavra do 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da medida liminar a para que seja determinado à 

autoridade Impetrada que se abstenha de proceder à cobrança ou 

exigência de recolhimento ICMS incidente nas operações de transferência 

de semoventes (bovinos) entre seus próprios estabelecimentos, em 

operações internas ou interestaduais. Aduz, em síntese, que tem como 

atividade agropecuária, mais especificamente a criação de bovinos para 

corte, manutenção de matrizes, cria e recria de bezerros em suas 

propriedades rurais, bem como informa que possui propriedades no 

Estado de Mato Grosso e no Estado de São Paulo. Assevera que tem a 

necessidade de transferir animais (bovinos) de uma propriedade rural 

para outra, a fim de obter melhor qualidade e produtividade do rebanho, o 

que se dá por diversos motivos, operação esta que ocorre apenas a título 

de manejo. Pontua que para cada transferência de rebanho de uma 

propriedade para outra, a autoridade Impetrada exige o recolhimento do 

ICMS, ainda que não haja a transferência de titularidade do gado, violando, 

desta maneira, o seu direito líquido e certo, haja vista que a transferência 

interestadual de bovinos entre fazendas, sem a transferência de 

propriedade dos bens, não gera incidência do referido imposto. Ampara a 

sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a 

inicial com os documentos acostados eletronicamente. Instado a emendar 

a inicial (ID nº 6404978), o Impetrante cumpriu o determinado (ID nº 

6865908). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À 

vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 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). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o 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 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 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 devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende O 

Impetrante a concessão de liminar para que seja determinado à autoridade 

Impetrada que se abstenha de proceder à cobrança ou exigência de 

recolhimento ICMS incidente nas operações de transferência de 

semoventes (bovinos) entre seus próprios estabelecimentos, em 

operações internas ou interestaduais. Pois bem. Em uma análise 

perfunctória dos autos, entendo que restam demonstrados os requisitos 

necessários para a concessão da medida liminar, quais sejam o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. Isso porque, a atividade praticada pelO 

Impetrante não constitui fato gerador que se amolda da hipótese de 

incidência do ICMS, posto se tratar de mera remessa de bens do ativo 

imobilizado para uso fora do estabelecimento, não ocorrendo, no caso, a 

transferência da titularidade dos objetos ora transferidos. A este respeito, 

como bem prepondera a majoritária doutrina pátria, a simples transferência 

de mercadorias de um estabelecimento para outro, quando estes são de 

propriedade do mesmo titular, não causa fato gerador do ICMS. Podemos 

concluir, após atenta análise do art. 155, II da Constituição Federal, que a 

circulação que o artigo se refere, não condiz com a simples movimentação 

física da mercadoria, mas do ato que transfere sua propriedade. Mediante 

o raciocínio, evidencia o Professor Ives Gandra da Silva Martins, ipsis 

litteris: “(...) Hoje, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, há uma certa 

uniformidade de entendimento no sentido de que a "circulação" a que se 

refere a Constituição para efeito de determinar a hipótese de incidência 

tributária é a jurídica. Portanto o bem, para ser objeto de operação de 

circulação ensejadora da incidência tributária, precisa implicar 

transferência de propriedade ou da posse em direção ao consumo (...)” (in 

Curso de Direito Tributário, vol. 2, Edições: CEJUP). Destarte, o 

deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de mesma 

titularidade, por si, não se subsume a hipótese de incidência do ICMS, 

porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a 

circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. 

Outrossim, no que pertine à incidência da exação em hipóteses análogas à 

sub examine, tem aplicação o teor da Súmula nº 166 do STJ, a saber: 

“Súmula 166: Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento 

de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 

Nesse sentido, convém trazer à baila a remansosa jurisprudência do 

Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “EMENTA DIREITO 

TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA 

DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DA MESMA EMPRESA, SEM A 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO VIOLAÇÃO À RESERVA DE 

PLENÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2011. O 

entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência 

firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o 

simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro da 

mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não é hipótese de 

incidência do ICMS. Para caracterização da violação à reserva de plenário 

é necessário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade 

entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu na 

espécie. Agravo regimental conhecido e não provido”. (STF - ARE: 737519 

RS, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/11/2013, Primeira 

Turma, Data de Publicação: DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 

21-11-2013) – Destaquei. Por derradeiro, a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não destoa do entendimento 

acima, segundo o qual a mera remessa de bens não faz incidir o imposto 

estadual. Vejamos a ementa, in verbis: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – 

TRANSFERÊNCIA DE BENS DE SUA PROPRIEDADE PARA FILIAIS – NÃO 

INCIDÊNCIA DE ICMS – SÚMULA 166 DO STJ – AUSÊNCIA DE FATO 
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GERADOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

CONCESSÃO LIMINAR – AMBITO MAIS RESTRITO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera 

transferência, ainda que interestadual, de bens do ativo imobilizado entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte (Súmula 166 do STJ). 2. É cabível 

o Mandado de Segurança na forma preventiva quando o impetrante visa 

se resguardar de autuações pelo não pagamento de ICMS sobre 

operações de mero deslocamento de mercadorias/maquinários entre 

estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte, destarte, sem 

que haja o intuito de mercancia (venda da mercadoria). Precedentes do 

STJ. (AgRg no AgRg no Recurso de Mandado de Segurança Nº 30.616 – 

AC-2009/0196434-4). 3. Agravo parcialmente provido”. (AI, 147313/2013, 

DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/07/2014, Data da publicação no DJE 25/07/2014). 

Nesse diapasão, cabe ressaltar que o Estado está sim cobrando o ICMS 

pela mera transferência física de bens entre propriedades pertencentes 

ao Impetrante, circunstância que, nos termos do entendimento acima 

citado, afigura-se ilegal, restando incontroversa a existência de ameaça 

concreta ao direito da demandante, donde ressai o fumus boni iuris. O 

periculum in mora também está presente, de modo que tal ato incorre na 

prática de medida criadora de obstáculo ao livre exercício das atividades 

da Impetrante, causando-lhe inúmeros prejuízos financeiros. Da mesma 

maneira, não se verifica o perigo de irreversibilidade da medida, ao passo 

que, caso seja constatada a legalidade da cobrança do imposto objeto da 

presente demanda, poderá o Ente Público Estadual proceder com os 

procedimentos legais para exigir o recolhimento do tributo. Portanto, 

estando presentes os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da 

medida. ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para determinar à autoridade coatora que se abstenha 

de exigir da Impetrante o recolhimento do ICMS incidente sobre as 

operações de transferência de semoventes (bovinos) entre seus próprios 

estabelecimentos, em operações internas ou interestaduais, até decisão 

final a ser proferida neste writ. Notifique-se a autoridade coatora, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao ilustre representante do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive 

por Oficial plantonista, servindo o presente como mandado. Cuiabá/MT, 26 

de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009605-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES SILVA COUTINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1009605-85.2016.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por HERNANDES DA SILVA COUTINHO contra ato 

indigitado coator da lavra da SECRETÁRIA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ – CUAIABÁ-PREV, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

concessão da medida liminar para que seja determinado as autoridades 

coatoras que realizem uma nova contagem de tempo aplicando o direito 

adquirido à contagem especial de tempo de serviço prestado em 

condições insalubres, vinculado ao regime geral da previdência, antes de 

sua transformação em estatutário, para fins de abono de permanência e 

aposentadoria, até decisão definitiva. Aduzem, em síntese, é servidor 

público municipal no cargo de médico lotado na Secretaria Municipal de 

Saúde, estando enquadrado na Classe C, padrão XII. Relata que, realizou 

trabalho em local insalubre, e por esta razão solicitou, através do 

processo administrativo n° 27116/2015, o benefício de abono 

permanência. Entretanto, afirma que ao se deslocar até ao CuiabáPrev 

realizou a simulação de aposentadoria que afirmou não fazer jus a tal 

benefício. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

evidência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 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 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 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. No caso dos autos, busca os impetrantes com a 

concessão da medida liminar para que seja determinado as autoridades 

coatoras que realizem uma nova contagem de tempo aplicando o direito 

adquirido à contagem especial de tempo de serviço prestado em 

condições insalubres, vinculado ao regime geral da previdência, antes de 

sua transformação em estatutário, para fins de abono de permanência e 

aposentadoria, até decisão definitiva. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

5576959 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento 

pleiteado. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 

da existência do fumus boni juris, uma vez que os impetrantes não 

demonstraram de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pela autoridade coatora, bem como não acostou documentos 

capazes de evidenciar a aludida conduta atribuída ao CuiabáPrev. Além do 

mais, caso fosse deferido o pedido liminar neste momento haveria de certa 

forma julgamento de mérito sem a oitiva da parte contrária. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da liminar, 

impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a 

autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Município sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Nos termos do Procedimento 

de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 26 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014908-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON WAGNER DA SILVA CORREA OAB - MT18066/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO N° 

1024320-98.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por ODIL DA SILVA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e da CAPESESP – CAIXA DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para o fim de ser determinado ao 

primeiro Requerido que forneça imediatamente o transporte e 

deslocamento do Requerente para uma imediata internação, cirurgia 

indicada e tratamento médico em Hospital de referencia cadastrado junto 

ao SUS, conforme prescrição de médico especialista (ID nº 7131703). 

Aduz, em síntese, que fora acometido pela perda parcial da visão e, por 

conta disso, tivera que solicitar amparo de um médico cirurgião 

Oftalmologista, o qual determinou a realização de exames específicos nos 

seus olhos, diagnosticando um quadro de retinopatia diabética associada 

a edema macular em ambos os olhos (CID H 36.0; H 35.7; e H 54.0). Relata 

que foi informado pelo médico especialista da necessidade e na urgência 

da realização de uma cirurgia para aplicação de 05 (cinco) aplicações de 

antiangiogenicos (aflibercept – eylia), num total de 10(dez) aplicações, 

sendo 05 (cinco) em cada olho, em decorrência do risco de cegueira total 

irreversível. Assevera que está legalmente cego de ambos os olhos, 

porém, este estado é “potencialmente reversível” se for submetido 

urgentemente à intervenção cirúrgica, pois, a cada dia que passa sem 

esse tratamento, diga-se, cirúrgico, diminuem as chances de sucesso 

terapêutico e, consequentemente, de melhora da recuperação da função 

visual. Conta que o seu plano de saúde negou o pedido do autor de 

cirurgia sob a justificativa de que a solicitação do Médico especialista e tal 

procedimento cirúrgico a ser realizado estavam em desacordo com as 

diretrizes de utilização, conforme prevê a ANS – Agencia Nacional de 

Saúde. Pontua ser necessária e urgente a realização do procedimento 

cirúrgico indicado pelo médico especialista, sob pena de sofrer danos 

irreparáveis. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente, 

bem como pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deu à 

causa o valor de R$ 43.600,00 (quarenta e três mil e seiscentos reais). 

Remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID nº 

11352489), foi proferido parecer manifestando-se no sentido de que o 

NAT não responde demandas de saúde suplementar (ID nº 11502959). Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. De início, consta-se 

que não houve constituição de relação jurídica (angularização 

processual), uma vez que o Requerido Estado de Mato Grosso ainda não 

foi citado. Com efeito, analisando detidamente os autos, constatamos que 

o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante 

esta Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que a Resolução nº 

004/2014 do Tribunal Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, publicada no dia 31 de março de 2014 no Diário da Justiça 

Eletrônico nº 9266, disciplina expressamente que: “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; (...) §1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente 

relativas a: (...) IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias;” (Destacamos). E mais: 

“Art. 2º. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz 

observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação 

do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a 

incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado” 

(Grifamos). In casu, verifica-se que o valor atribuído à causa não excede 

a quantia de 60 (sessenta) salários mínimos, circunstância essa que 

justifica o julgamento perante o Juizado. Acresça-se que esta demanda 

não figura entre aquelas previstas como exceção no art. 2º da Lei nº. 

12.153/2009, verbis: “Art. 2º – É de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. §1º – Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. (...)”. Nesta Comarca, o Juizado Especial da Fazenda Pública foi 

instalado no dia 05.12.2011 em cerimônia oficial, logo, muito antes da 

propositura desta ação. Assim, tendo em vista que há Juízo competente 

para processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, 

verificada a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, 

evidente, neste caso, a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Merece destaque, neste momento, que no caso 

específico do supramencionado Juizado Especial, ante a existência de 

convênio com o Conselho Nacional de Justiça, foi implantado o Processo 

Judicial Eletrônico, sistema esse desenvolvido diretamente por aquele 

órgão nacional e colocado à disposição para todos os Tribunais. Nessa 

toada, até então vinha adotando posicionamento de que não seria possível 

a remessa dos autos em virtude unicamente de operacionalização do 

sistema informatizado, haja vista que em decorrência do software (PJe), o 

qual exige dentro de sua plataforma a utilização de certificado digital, as 

regras de funcionamento não permitem tal procedimento, acarretando, por 

conseguinte, no julgamento sem mérito destas ações. Contudo, em 

decorrência da publicação da Portaria nº. 635/2015-PRES., de 26.10.2015, 

de lavra do eminente Dr. Desembargador Paulo da Cunha, Presidente da 

Egrégia Corte de Justiça deste Estado, segundo o qual faz implantar a 

partir das 12h00 do dia 03.11.2015 o Sistema Processo Judicial 

Eletrônico-PJe nas Varas de Fazenda Pública desta Capital (art. 1º), 

tornando obrigatório o uso da plataforma eletrônica para novas ações a 

partir das 12h00 do dia 18.11.2015 (parágrafo único, art. 1º), resta 

sanado tal impedimento. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra 

e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do art. 43 e 44 do CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada ex 

officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, 

bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES., DECLINO DA 

COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital 

de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036753-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1036753-37.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Multa Administrativa com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por VENTISOL INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO S.A. em desfavor do PROCON DE CUIABÁ – AUTARQUIA DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade do pagamento da multa aplicada pela requerida, até decisão 

que seja proferida decisão de mérito. Aduz, em apertada síntese, que o 

PROCON Municipal, através do processo administrativo nº FA 

51.001.001.15-0021743, aplicou multa administrativa no valor de R$ 

12.203,28 (doze mil, duzentos e três reais e vinte e oito centavos), sob o 

fundamento de que infringiu diversos ditames presentes na legislação 

consumerista. Relata que o mencionado processo administrativo teve 

origem na reclamação registrada por Elvis Marlon Correa, que teria tido 

problemas na troca de produto defeituoso, razão pela qual formalizou 

reclamação no PROCON. No mais, sustenta a ilegalidade da multa aplicada, 

e, alternativamente, requer a minoração do valor. Escuda a sua pretensão 
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à vista dos requisitos da tutela de urgência: fumus boni iuris e periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 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 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, o cerne da questão posta em litígio é conferir se a aplicação de 

multa por PROCON contra a empresa-Requerente possui amparo legal ou, 

em caso negativo, há notória usurpação da sua competência fiscalizatória. 

Pois bem. Em que pese louvável a argumentação despendida pela parte 

Autora, verifica-se que o pleito liminar não merece acolhimento, isso 

porque, analisando os autos, observa-se que um dos pressupostos 

indispensáveis para o deferimento da tutela antecipada não está presente, 

qual seja, a verossimilhança das alegações, haja vista que, à luz do 

princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, “caput” da CF/88), a Administração 

Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos 

deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, 

em análise perfunctória da malha documental acostada aos autos, 

notadamente pelo Termo de Reclamação que deu azo à imposição da multa 

em que se pretende a suspensão da sua exigibilidade, qual seja, processo 

administrativo n°. FA 51.001.001.15-0021743, verifica-se que o órgão 

fiscalizatório do PROCON Municipal, ao aplicar a multa administrativa objeto 

da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, 

considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não 

se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação 

dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único – A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo” – Destaquei. Evidentemente que na hipótese em tela, 

embora no ponto de vista do infrator o valor das multas administrativas 

sejam consideradas excessivas, fato é que as mesmas atenderam aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Com efeito, não houve, prima facie, 

demonstração de que houve qualquer ilegalidade no processo 

administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão 

pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração 

agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e 

não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das 

alegações da Autora, tampouco há prestação de caução, em dinheiro, 

para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista 

no art. 151, II do CTN. Nesse sentido, há precedente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE 

REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO 

MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, 

está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, 

diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os 

requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de 

consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. Nesse 

diapasão, o artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as causas 

de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, litteris: “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”. Assim, após análise aos autos, 

percebe-se, que não há pedido subsidiário para oferta de caução a fim de 

garantir o Juízo acerca do débito discutido, por esta razão, saliento que 

para a suspensão da exigência da multa necessário se faz o deposito 

integral em dinheiro, nos termos do verbete nº 112, do STJ, in verbis: 

“Súmula nº 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito 

tributário se for integral e em dinheiro”. Portanto, ante a ausência dos 

requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório, bem 

como de apresentação de caução (depósito integral em dinheiro), tenho 

por bem indeferir a medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 

Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. No mais, por se tratar de 

interesse individual disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo 

nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do MP em manifestar na causa, 

conforme diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal e, após, 

voltem-me conclusos para sentença. No mais, à vista do princípio da 

economia processual e nos termos do art. 321 do CPC/2015, determino a 

emenda à inicial para que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

retifique o polo passivo devendo constar Estado de Mato Grosso, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029424-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA OAB - PE28007 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1029424-71.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Cautelar Antecedente proposta por ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, com o provimento 

cautelar que a requerida não se negue a expedir Certidão Positiva de 

Débitos com Efeitos de Negativa em função do crédito tributário contido no 

NAI nº 384250001332014300, tanto da matriz como das demais filiais do 

grupo, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, que o crédito tributário é 

oriundo do Auto de Infração n° 384250001332014300, lavrado pela 

Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso e através do qual se 

buscou a satisfação de suposto crédito de ICMS. Relata que o crédito 

tributário foi constituído pela falta de emissão de documentos fiscais, e por 

esta razão fora devidamente enquadrada no art. 92, I, do RICMS/MT, e por 

consequência gerou as penalidades prevista no art. 45, III, “f” da lei n° 

7.098/98. Informa que ao término do processo administrativo, apurou o 

fisco que a Requerente deveria recolher ao erário o crédito tributário, 

razão pela qual passou a ser exigível. Afirma que os atos administrativos 

emanados pela autoridade fiscal violam princípios constitucionalmente 

assegurados, haja vista a utilização de práticas abusivas no sentido de 

coagir ao pagamento do tributo, o que entende ferir também o princípio da 

livre atividade. Com a inicial vieram os documentos eletronicamente 

acostados. É o relatório. 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. Para a 

concessão da tutela cautelar em caráter antecedente 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. 305 do NCPC/2015). Não 

há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento 

da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Certo é que a tutela 

provisória de urgência cautelar tem a finalidade de assegurar a eficácia e 

a utilidade do processo principal, desta forma, seu mérito deve ficar 
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circunscrito à verificação do "fumus boni juris" e do "periculum in mora". 

No casos dos autos, a requerente objetiva com a concessão do 

provimento cautelar que a requerida não se negue a expedir Certidão 

Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa em função do crédito tributário 

contido no NAI nº 384250001332014300, tanto da matriz como das demais 

filiais do grupo, até decisão de mérito. Em análise perfunctória aos 

documentos carreados aos autos, verifica-se que a requerente ofertou 

seguro garantia em valor suficiente para assegurar o valor do débito 

discutido nos autos (ID n° 9985946), com o fim de que seja emitida CND, 

bem como para que possa dar continuidade na sua atividade empresarial. 

Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 9985930 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato praticado pela autoridade fazendária, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao Ente Público Outrossim, jurisprudência pátria atualmente tem 

entendido a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é 

o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, 

haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do 

CTN. Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na 

legislação pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma 

situação não regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera 

de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio 

da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da CF/88. Portanto, ante 

a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento 

pleiteado, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR em caráter antecedente. intime-se o Requerente para formular 

o pedido principal no prazo de 30 dias, nos termos do art. 308 e art. 310 

do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de Janeiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011651-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAVANIA DE SOUZA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DE JESUS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1011651-13.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Declaratória 

de Nulidade de Ato Jurídico c/c Requerimento de Pensão por Morte com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por MIRAVANIA DE 

SOUZA NOGUEIRA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e de 

MARIA APARECIDA RODRIGUES DE JESUS, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja declarado o direito da Autora ao recebimento da pensão, 

determinando, consequentemente, a sua inclusão imediata em folhas de 

pagamento de pensão. Aduz, em síntese, que era beneficiária de 

Adercides Garcia, o qual era separado à época, morando sozinho, tendo o 

de cujus inserido a Autora como sua companheira na Caixa de Previdência 

e Assistência da Polícia Militar de Mato Grosso – PMMT e o fez também na 

CAPEMI. Assevera que em 02.07.1993 procurou o IPEMAT, onde 

apresentou requerimento do benefício de pensão por morte, tendo o 

referido instituto deferido o pedido do benefício a seu favor. Relata que a 

Sr.ª Maria Aparecida Rodrigues de Jesus, segunda Requerida, a qual 

estava há 14 (quatorze) anos separada do extinto segurado, sem 

recebimento de pensão alimentícia e sem manter qualquer dependência, 

ingressou com o processo nº 434/2004, onde buscava o reconhecimento 

da união estável entre si e o falecido, tendo a D. Magistrada titular 

reconhecido o seu direito. Alega que houveram falsificações de 

assinaturas no processo nº 434/2004, além que foi mal orientada por 

advogado, o qual se valeu de meios ilegais ao fazer o reconhecimento de 

firma da união estável. Pontua que a decisão da Magistrada que proferiu a 

decisão assegurando o recebimento da pensão, sem o preenchimento dos 

requisitos legais, é totalmente ilegal e também contrária ao entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Postergada a análise da medida antecipatória 

após oitiva da parte contrária (ID nº 8785475), a segunda Requerida 

apresentou Contestação, alegando diversas preliminares, impugnando 

todas as alegações perpetradas pela parte Autora e, ao final, pugna pelo 

indeferimento da tutela de urgência vindicada (ID nº). Réplica acostada 

aos autos (ID nº 9174328), tendo a parte Autora rechaçado todos os 

pontos abordados pela Requerida, ratificado os termos da exordial e, ao 

final, pugnou pela procedência dos pedidos. 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 

declarado o direito da Autora ao recebimento da pensão, determinando, 

consequentemente, a sua inclusão imediata em folhas de pagamento de 

pensão. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e da malha 

documental acostada aos autos, notadamente os documentos de ID nº 

6088529 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 o 

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. 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 e ante a ausência de fundamento 

relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada. Citem-se pessoalmente os Requeridos Estado de 

Mato Grosso e Maria Aparecida Rodrigues de Jesus para, querendo, 

apresentarem as suas defesas, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 

do CPC/2015. Com a defesa, vistas à 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, 29 de 

janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023702-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE VINHAS CATAO OAB - RJ067086 (ADVOGADO)

MARIA FERNANDA DUARTE SIROTHEAU DA COSTA OAB - RJ189458 

(ADVOGADO)

RONALDO REDENSCHI OAB - RJ94238 (ADVOGADO)

JULIO SALLES COSTA JANOLIO OAB - RJ119528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1023702-56.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Multa Administrativa com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por CLARO S.A. em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão de tutela de urgência para que, mediante a 

prestação de caução, o crédito tributário objeto do Auto de Infração n. 

122752000062012307 não figure como óbice à renovação da sua Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa, na forma do artigo 206 do Código 

Tributário Nacional, bem como não sirva de fundamento para a inscrição 

da empresa perante os órgãos de restrição de créditos. Relata que foi 
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surpreendida com a notificação final do Auto de Infração n. 

122752000062012307, lavrado pelas autoridades fiscais da Secretaria de 

Fazenda do Estado de Mato Grosso a fim de exigir créditos fiscais de 

ICMS. Aduz que referido débito é óbice à renovação da Certidão Positiva 

com Efeitos de Negativa da requerente, o que a impedirá de conseguir 

financiamentos bancários, com vistas a melhor desenvolver e fomentar as 

atividades da empresa, assim como para participar de certames licitatórios 

e receber pelos serviços já prestados aos entes da administração pública 

em geral. Como caução, oferece a Apólice de Seguro Garantia n. 

024612017000207750014826, emitida pela Austral Seguradora S/A no dia 

14/07/2017, no montante de R$ 12.455.382,35 (doze milhões, 

quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e 

trinta e cinco centavos), que perfaz quantia superior ao valor do crédito 

tributário objeto do Auto de Infração n. 122752000062012307. Escuda a 

sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência: fumus boni 

iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. 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 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). Em 

análise perfunctória aos documentos carreados aos autos, verifica-se 

que a requerente ofertou seguro garantia em valor suficiente para 

assegurar o valor do débito discutido nos autos (ID n° 9227078), com o fim 

de que seja emitida CND, bem como para que possa dar continuidade na 

sua atividade empresarial. Entretanto, em razão dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 9396151 e 

seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato praticado pela autoridade fazendária, bem 

como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

maliciosa atribuída ao Ente Público. Desta feita, entendo que razão não 

assiste a requerente, e, por esta razão não vejo como determinar a 

expedição certidão negativa de débitos ou certidão positiva de débito com 

efeito de negativa. Outrossim, jurisprudência pátria atualmente tem 

entendido a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é 

o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, 

haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do 

CTN. Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na 

legislação pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma 

situação não regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera 

de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio 

da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da CF/88. Portanto, ante 

a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento 

pleiteado, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 

Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. No mais, por se tratar de 

interesse individual disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo 

nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do MP em manifestar na causa, 

conforme diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal e, após, 

voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá/MT, 29 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020054-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FREITAS SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1020054-68.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Repetição 

de Indébito com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

RENATA FREITAS SIQUEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinado ao Requerido que se abstenha de 

realizar descontos previdenciários sobre a horas extraordinárias 

realizadas pela Autora, referentes ao subsídio regime integral (33,33%). 

Aduz, em síntese, que é servidora pública estadual vinculada à Secretaria 

do Estado de Educação de Mato Grosso, lotada na sede da Secretaria de 

Estado de Educação de Mato Grosso, recebendo um percentual de 

33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três décimos por cento) incidente 

sobre seu vencimento principal. Assevera que, ainda que o art. 5º da Lei 

nº 7.573/01 preveja que sobre este percentual não incidirá descontos 

previdenciários, o Estado de Mato Grosso vem, de forma arbitrária e 

compulsória, realizando os referidos descontos previdenciários. Pontua 

que os descontos previdenciários incidentes sobre o percentual de 

33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três décimos por cento) são 

manifestamente ilegais e arbitrários, segundo posicionamento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Postergada a análise da medida antecipatória 

após oitiva da parte contrária (ID nº 8689485), o Estado de Mato Grosso 

se manifestou nos autos pugnando pelo indeferimento da medida 

antecipatória (ID nº 9381158). 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 se abstenha de realizar descontos 

previdenciários sobre a horas extraordinárias realizadas pela Autora, 

referentes ao subsídio regime integral (33,33%). Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada aos 

autos, notadamente os documentos de ID nº 8316028 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 o 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. 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 

e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o 

Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro 

vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 

29 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2) PROCESSO Nº 
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1011105-55.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Retificação 

de Ato de Reforma com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP – ASPOMIS, neste 

ato representada por sua presidente a Sr.ª Lucélia Alves dos Santos, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da tutela provisória para que seja determinado 

ao Requerido que proceda com a suspensão imediata dos descontos 

mensais na folha de pagamento dos militares associados que receberam 

os proventos relativos à elevação nível 1. Aduz, em síntese, que a Portaria 

nº 412/QCG/DGP, de 28 de setembro de 2015, publicada no BGE nº 1351, 

de 13 de outubro de 2015, em total desrespeito à Lei Complementar nº 

555/2014, estabeleceu a impossibilidade de progressão de nível à praça 

1º nível durante o Estágio Probatório, quando a referida lei complementar 

expressamente permite a utilização, indistintamente, do tempo de serviço 

prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às 

Forças Armadas. Relata que o art. 188 da Lei Complementar nº 555/2014 

concede expressamente o direito de contagem de tempo de efetivo 

exercício do lapso temporal laborado em outra instituição militar pelo Policial 

Militar, independentemente de encontrar-se ou não em estágio probatório. 

Assevera que, com base na Portaria alhures mencionada, o Requerido tem 

negado os enquadramentos dos servidores policiais militares em estágio 

probatório levando-se em conta o tempo de serviço prestado em outra 

instituição militar ou nas forças armadas. Ressalta que Associação de 

Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação nº 

1003848-13.2016.8.11.0041, em face do Estado do Mato Grosso, 

pleiteando liminarmente a suspensão imediata dos efeitos do artigo 9º da 

referida Portaria, tendo este juízo acatado o pedido liminar, contudo, a 

Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento nº 

1001359-29.2016.8.11.0000 concedeu o efeito ativo, suspendendo os 

efeitos da decisão de 1ª instância. Pontua que a mencionada portaria 

jamais poderia suspender a aplicação das referidas leis complementares, 

não permitindo que sortissem efeitos para os servidores policiais militares 

em estágio probatório. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo 

decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no 

Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a 

matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para 

decidir sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio 

Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos 

os requisitos para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que 

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. 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 foi proposta com o escopo de obter 

determinação para que o Requerido proceda com a suspensão imediata 

dos descontos mensais na folha de pagamento dos militares associados 

que receberam os proventos relativos à elevação nível 1. Pois bem. Ab 

initio, convém dispor que há claramente a incidência, na hipótese, do 

impedimento legal do art. 1º da Lei nº 9.494/97, que veda a concessão de 

medida liminar ou tutela provisória visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Neste sentido, tem se decidido o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO DE VERBA DE 

PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR 

RELACIONADA A PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 

12016/09 – RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 7º da Lei 

do Mandado de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que não será concedida 

medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, 

a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. 2. A discussão da questão em sede de mandado de segurança 

é viável, não sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. 

(AI, 61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no 

DJE 03/02/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS - 

DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS DO ARTIGO 

273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PAGAMENTO DE 

QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO LEGAL - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA LEI Nº 

8.437/92 E ARTIGO 7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES DO 

STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de tutela 

no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, 

adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos 

artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 

12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do 

CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido”. (TJMT, 

RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013). 

Desta feita, a Requerente, ao pretender que o Estado seja compelido a 

suspender a realização dos descontos mensais na folha de pagamento 

dos militares associados que receberam os proventos relativos à 

elevação nível 1, considerando que a Desembargadora Relatora do 

Agravo de Instrumento nº 1001359-29.2016.8.11.0000 suspendeu os 

efeitos da decisão que sustou a aplicação dos efeitos do artigo 9º da 

Portaria nº 412/QCG/DGP, busca, nitidamente, a concessão de vantagem, 

cuja pretensão esbarra na vedação legal das regras acima mencionadas, 

motivo pelo qual não vislumbro a evidencia da probabilidade do direito. 

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. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo 

legal. Após, abro vistas ao Ministério Público, para que se manifeste no 

prazo de 15 dias e, por fim, voltem-me conclusos para sentença. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº 165 

do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 29 de 

janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034033-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BRAZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

JADER JOSE MARTINS MORAES (REQUERIDO)

CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1034033-97.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Anulatória de Ato Administrativo com 

pedido de Tutela antecipada proposta por MARIA BRAZ DE LIMA, em 

desfavor do PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CUIABÁ - CMDCA, na pessoa do 

SENHOR JADER JOSÉ MARTINS MORAES,, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da tutela 

provisória de urgência antecipada para que seja determinada a imediata 

reintegração ao cargo de Conselheira Tutelar da Região Norte de 

Cuiabá/MT, até decisão final da presente ação. Aduz, em síntese, que é foi 

eleita para ingressar no Conselho Tutelar da região Norte de Cuiabá no 

ano de 2015, sendo que tomou posse e entrou em efetivo exercício no ano 

de 2016. Relata que no ano de 2017 foi notificada sobre uma denúncia 

anônima, e que de imediato o Promotor de Justiça da Vara da Criança e 

Adolescente de Cuiabá, realizou uma reunião com os membros do 

conselho tutelar da região norte Cuiabá/MT, repreendendo a todos pelos 

fatos ocorridos. Afirma que após a reunião a denúncia anônima fora 

encaminhada ao Presidente do CMDCA, juntamente com requerimento do 

membro do Ministério Público pugnado pelo suspensão da Conselheira, 
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que fora devidamente deferido pelo referido presidente, e, por 

consequência, houve o afastamento da autora de suas funções. Sustenta 

que o ato emanado pelo requerido é manifestamente ilegal, pois fora 

realizado sem a observância do ordenamento jurídico vigente. Ampara a 

sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no 

art. 303 do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e, Decido. 

Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Pois bem. Busca a requerente 

com a concessão da tutela provisória de urgência antecipada para que 

seja determinada a imediata reintegração ao cargo de Conselheira Tutelar 

da Região Norte de Cuiabá/MT, até decisão final da presente ação. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 10588372 e seguintes, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão do provimento pleiteado. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a autora não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido. Nesse 

sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado Mato Grosso, 

senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – 

DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – QUESTÕES 

CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 273, CAPUT e § 2°/CPC - RECURSO DESPROVIDO. 

Para o deferimento da tutela antecipada, devem estar demonstrados os 

requisitos previstos no art. 273 do CPC, situação inocorrente no caso 

concreto, uma vez que não há no recurso elementos suficientes que 

indiquem que o devido processo legal não foi respeitado na via 

administrativa, sendo prudente a instrução processual para comprovar as 

teses de nulidade levantadas pelos agravantes. (AI 75022/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 11/11/2015). 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão do provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado. Cite-se os Requeridos, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 

183 do CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo 

n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. No mais, à vista do princípio da economia 

processual e nos termos do art. 321 do CPC/2015, determino a emenda à 

inicial para que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique o 

polo passivo devendo constar o Município de Cuiabá, sob pena de 

extinção. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal 

e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 30 de Janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024661-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXACT CONSTRUCOES,HIGIENIZACAO E SERVICOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1024661-27.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de Tutela 

Provisória de urgência para sustação dos protestos proposta por EXACT 

SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA em desfavor do MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, na qual objetiva liminarmente, (i) suspender a exigibilidade dos 

créditos tributários inscritos em dívida ativa sob os nº 1084332, 1084333 e 

determinar a sustação dos efeitos do protesto desta CDA, até o 

julgamento dos pedidos de tutela final, sem prestação de caução. Aduz, 

em síntese, que foi autuada pela requerida através do auto de infração e 

apreensão n° 027360/2012 e n° 028392/2012, originando créditos 

tributários objetos da execução fiscal. Relata que após esgotadas todas 

as instâncias administrativas, a Secretaria de Municipal de Fazenda de 

Cuiabá, manteve o crédito tributário, sendo que na data de 01/08/2014 as 

CDA’s constituídas foram constituídas, bem como pelo fato de a requerida 

haver realizado o protesto junto ao cartório do 4º ofício de Cuiabá e 

propôs ação de execução fiscal. Salienta que os sobreditos créditos 

tributários não são devidos, e até mesmo já apresentou embargos a 

execução que fundamentam não ser a execução líquida, certas e exigível. 

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente. É o 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre destacar que com 

a distribuição de competências vigente no âmbito do Poder Judiciário 

Estadual, compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública 

“Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública”. Por outro lado, compete à Vara Especializada 

de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa”. Desta feita, em se tratando de ação que 

tem por escopo a anulação de débitos inscritos em dívida ativa, compete à 

Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá processar 

e julgar o presente feito. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, como se vê no seguinte julgamento de 

Conflito de Competência: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA VARA 

ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL (SUSCITANTE) E DA QUINTA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL 

(SUSCITADO) – MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR FUTURA 

EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITOS DE NEGATIVA - RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE PREVISTA NO 

ARTIGO 800 DO CPC/1973 QUE TORNA INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA 

EXCEÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO N. 023/2013/TP – COMPETÊNCIA 

DA VARA ESPECIALIZDA DE EXECUÇÃO FISCAL - CONFLITO JULGADO 

IMPROCEDENTE. Se o contribuinte pode, após o vencimento da sua 

obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para 

o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, corolário lógico que 

tal medida deve ser intentada no juízo onde tramitará a ação principal, no 

caso, na Vara Especializada de Execução Fiscal, nos termos do artigo 800 

do CPC/1973, o que torna, por conseguinte, inviável a aplicação da 

exceção prevista na Resolução n. 023/2013/TP. (CC 148211/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2016, Publicado no 

DJE 08/11/2016) Dessa maneira, diante de todo o exposto e considerando 

a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 43 e 44 do CPC/2015, que 

pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor Vara Especializada de Executivo Fiscal da 

Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, urgência. Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007849-27.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1007849-27.2017.8.11.0002 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS 

EIRELI - ME, contra ato indigitado coator da lavra do AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DA SEFAZ/MT, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade 

indigitada coatora que proceda com a suspensão da exigibilidade do débito 

tributário, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, que é empresa atuante 

no ramo de locação de máquina pesadas e mão de obra. Afirma que 

transportava uma máquina escavadeira hidráulica de sua propriedade do 

município de Várzea Grande/MT para o município de Itaúba/MT quando 

teve seu equipamento apreendido pelo agente de tributo estadual. Assenta 

que fora lavrado o TAD n° 1129431-2, sob alegação do cometimento das 

infrações contidas no art. 2°, 3°, 72, I, 95, 174, 178 e 181, todos do 

RICMS/MT cumulados com o art. 35-A e art. 11, e mais a penalidade do art. 

45, III, “a”, ambos da lei 7.098/98. Sustenta que houve ilegalidade na ação 

da autoridade da coatora, uma vez que as normas utilizadas não guardam 

relação com os fatos narrados. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

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 

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 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 devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante a concessão da medida liminar para que seja 

determinado à autoridade indigitada coatora que suspenda a exigibilidade 

do débito tributário, até decisão de mérito. Pois bem. Ora, é cediço que a 

suspensão do crédito fiscal atinge a obrigação principal de pagar o tributo 

ou a penalidade. No caso, colhe-se dos documentos trazidos que a 

impetrante, em procedimento de fiscalização realizada por agentes do 

Fisco Estadual foi autuada por infração a ordem tributária, sendo 

respectivamente lavrada TAD nº. 1129431-2. Com efeito, não houve, prima 

facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade na autuação fiscal, 

até porque verifica-se que o ato administrativo está em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, 

tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua 

exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do 

CTN. Nesse sentido, há precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA 

ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO 

DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na 

tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está 

consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da 

subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos 

do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de 

consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. Nesse 

diapasão, o artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as causas 

de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, litteris: “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”. Assim, após análise aos autos, 

percebe-se, que não há pedido subsidiário para oferta de caução a fim de 

garantir o Juízo acerca do débito discutido, por esta razão, saliento que 

para a suspensão da exigência do crédito tributário necessário se faz o 

deposito integral em dinheiro, nos termos do verbete nº 112, do STJ, in 

verbis: “Súmula nº 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do 

crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Portanto, ante a ausência 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, bem como de 

apresentação de caução (depósito integral em dinheiro), tenho por bem 

indeferir a medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-na do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, 

conclusos (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). No mais, à vista do 

princípio da economia processual e nos termos do art. 321 do CPC/2015, 

determino a emenda à inicial para que a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, retifique o polo passivo devendo constar Secretário Adjunto 

da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, 

sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 30 

de Janeiro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026525-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIL ANDERSON SOARES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA BARBOSA REZENDE OAB - MT21276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1026525-03.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por GIL 

ANDERSON SOARES DE CAMPOS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que seja determinada a manutenção do 

Autor no cargo de Técnico da Área Instrumental – Administrador. Aduz, 

em síntese, que em 27.07.2009 foi publicado o Edital de Abertura nº 

005/2009-SAD/MT, para o provimento de vagas e formação de cadastro 

de reserva para o cargo público de Técnico e Agente da Área Instrumental 

do Governo, tendo logrado êxito no certam e se classificado na 140ª 

colocação. Assevera que o edital de abertura previa o provimento de 67 

(sessenta e sete) vagas para o cargo pleiteado, entretanto o Requerido 

convocou bem além do número anteriormente disponibilizado, convocando 

os candidatos aprovados até a 128ª classificação. Relata que, do número 

de candidatos convocados, 31 (trinta e um) candidatos não tomaram 

posse no certame, razão pela qual se deslocou até a SAD no intuito de 

requerer informações sobre futuras convocações, e teve como resposta 

que em breve seriam realizadas as convocações de acordo com a 

posição crescente de classificação dos candidatos, contudo até o 

presente momento não foi convocado. Pontua que em 24.12.2014 o 

Requerido convocou o candidato classificado na 142ª colocação, em 

detrimento do Requerente, ficando evidenciado o constrangimento ilegal e 

a presença de vagas disponíveis. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Instado a se manifestar sobre a ocorrência do 

fenômeno da litispendência (ID nº 9741422), o Requerente se pronunciou 

nos autos, informando acerca da distinção das ações (ID nº 10578371). 

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 determinada a manutenção do Autor no cargo de 

Técnico da Área Instrumental – Administrador. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada aos 

autos, notadamente os documentos de ID nº 9613221 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 o 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. 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 

e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o 

Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro 

vistas ao Ministério Público, para que se manifeste no prazo de 15 dias e, 

por fim, voltem-me conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026396-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADO DA SILVA CAJAHIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1026396-95.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

CONRADO DA SILVA CAJAHIBA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da 

tutela provisória para que seja determinada a suspensão da posse da 

Diretoria do CONSEG do Bairro Planalto, bem como que seja declarada a 

nulidade de todos os atos praticados desde a data da aclamação e posse 

da Diretoria ocorrida em 24.08.2017. Aduz, em síntese, que a Portaria nº 

063/2017/SESP publicado no DOE/MT nº 27035 de 05.06.2017, nos seus 

artigos 42 até 47, estabeleceu o período até Fevereiro de 2017 para a 

formação da Comissão Eleitoral do CONSEG do Planalto, bem como previu 

como o mês de Março/2017 para a composição das chapas e a realização 

das Eleições, sendo que a data para a formação da referida Comissão foi 

prorrogada para a data de 22.06.2017. Assevera que até a data de 

ajuizamento desta ação não havia sido formada oficialmente a referida 

Comissão Eleitoral do CONSEG do Planalto, tampouco abertas as 

inscrições das chapas interessadas, razão pela qual enviou um ofício 

requerendo a publicação de uma nova Normativa e Orientação Geral aos 

Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso 

sobre o pleito eleitoral de 2017, estabelecendo outra data para a reunião 

ordinária da Diretoria e o Representante da PM e/ou PJC do Bairro Planalto. 

Pontua que na data de 24.08.2017, às 19:00, haveria uma reunião no 

Centro Comunitário, ente a chapa que atualmente está no poder e o 

Comandante da Base Comunitária do Bairro Planalto, alegando que essa 

reunião seria uma “Reunião de Aclamação”, caracterizando uma situação 

de abuso de poder por parte do referido comandante, bem como 

conchavo político do mesmo com a atual chapa que ocupa a diretoria do 

CONSEG Bairro Planalto, causando a impossibilidade de outras chapas 

participarem do pleito eleitoral. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Deu à 

causa o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Instruiu a inicial 

com os documentos acostados eletronicamente. 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 foi proposta com o escopo de obter determinação para que seja 

declarada a nulidade de todos os atos praticados desde a data da 

aclamação e posse da Diretoria ocorrida em 24.08.2017. Pois bem. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada 

aos autos, notadamente os documentos de ID nº 9594671 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. 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. Cite-se 

pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo 

legal. Após, abro vistas ao Ministério Público, para que se manifeste no 

prazo de 15 dias e, por fim, voltem-me conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 31 de 

janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009891-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM TEODORO DE MELO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1017652-14.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Declaratória 

de Nulidade de Ato Jurídico c/c Manutenção de Cargo com pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por JOAQUIM TEODORO DE MELO NETO 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja determinado ao Requerido que proceda com o imediato retorno do 

Autora à sua função de policial militar, bem como para que seja 

determinada a nulidade do exame psicotécnico estipulado pelo Edital nº 

001/2009. Inicialmente, a ação foi distribuída perante a 4ª Vara Cível desta 

Comarca de Cuiabá, sendo posteriormente redistribuída à uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública (ID nº 5835727). O D. Juiz titular da 4ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública determinou que a parte Autora se 

manifestasse acerca da eventual ocorrência da coisa julgada ou da 

prevenção (ID nº 9228236), tendo o Requerente informado que a 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública é o juízo prevento para analisar a 

demanda (ID nº 9378944). Remetido os autos à 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública em razão da prevenção alegada pelo Autor (ID nº 

9726194), o referido juízo determinou a redistribuição desta demanda, sob 

o fundamento de que nesta 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

tramitou o processo nº 36053-88.2011.811.0041 (Código Apolo nº 

739409), o qual foi extinto sem resolução do mérito (ID nº 9859891). Em 

síntese, é o que merece registro. Verifica-se pelo Sistema Apolo que o 

Requerente já ajuizou 03 (três) ações anteriores à presente, cujo objeto é 

o mesmo, sendo que cada uma delas tramitou perante varas diversas, 

senão vejamos: · Autos nº 36053-88.2011.811.0041 (Código Apolo nº 

739409) – 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública – Extinto sem 

resolução do mérito em 16.09.2013 e remetido ao Setor de Arquivo em 

21.02.2014; · Autos nº 30638-56.2013.811.0041 (Código Apolo nº 824592) 

– 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública – Sentença com resolução do 

mérito (Improcedência) em 24.05.2017, estando até o presente momento 

pendente de análise do recurso de Apelação interposto; · Autos nº 

56248-26.2013.811.0041 (Código Apolo nº 853582) – 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública – Extinto sem resolução do mérito em 

15.09.2014 e remetido ao Setor de Arquivo em 08.05.2015. Do exposto 

acima, observa-se que ainda encontra-se em trâmite os autos de Código 

Apolo nº 824592, o qual aguarda uma futura análise do recurso interposto, 

sendo que o objeto e a causa desta ação são os mesmos da presente. 

Portanto, em consonância ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 

do CPC/2015, determino a intimação da parte Autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste nos autos acerca da ocorrência do 

fenômeno da litispendência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027336-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT0011004A-B (ADVOGADO)

SOELITA DAYANE MARTINS SILVA OAB - MT18204/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1027336-60.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por BOM FUTURO AGRÍCOLA 

LTDA. contra ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO e 

do GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja determinada a suspensão da incidência do ICMS 

sobre a energia elétrica consumida pela Impetrante, que é por ela 

autoproduzida, referente às Unidades Consumidoras n.º 6/2579857-7, 

6/693651-2, 6/1035875-2, 6/864746-3, 6/909486-3, 6/481894-4, 

6/692872-5, 6/774447-7 e 6/693573-8, até o julgamento final do presente 

writ. Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado dedicada a 

atividade rural, que tem por objeto a exploração das atividades de 

agricultura, com a produção de soja, feijão, milho, arroz, caroço de 

algodão, fibrilha de algodão, algodão em pluma e em fardos e outros 

produtos agrícolas, bem como a produção de sementes, a atividade no 

ramo da pecuária e da piscicultura e a participação como quotista ou 

acionistas em outras empresas. Assevera que, para o regular 

desenvolvimento das suas atividades agropecuárias, utiliza nos seus 

processos produtivos a energia elétrica, na modalidade de micro geração 

distribuída, a qual está materializada inicialmente através do Contrato de 

Arrendamento Industrial e Outras Avenças firmados no ano de 2016 com 

a Central Geradora Hidroelétrica (CGH) da empresa Caiana Energia Ltda. – 

ME. Relata que o sobredito Contrato de Arrendamento Industrial firmado 

com a empresa acima mencionada tem como objetivo arrendar a área rural 

e todos os bens móveis que se encontram alocados na estrutura física 

dessa hidroelétrica, com a finalidade de realizar a exploração para 

benefício próprio de abastecimento das unidades consumidoras 

referentes às filiais alhures. Ressalta que o sistema de fornecimento de 

energia elétrica praticado, qual seja a autoprodução, não configura fato 

gerador do ICMS na medida em que não há transferência de titularidade 

jurídica, pois a mercadoria, no caso energia elétrica é produzida por si 

própria e por ela mesma consumida. Alega que a Secretaria de Fazenda 

do Estado de Mato Grosso com base no disposto no art. 3º, I da Lei nº 

7.098/98 e do Regulamento do ICMS/MT, vem exigindo, desde o mês de 

junho/2017, que a concessionária de energia do Estado de Mato Grosso 

(Energisa/MT), inclua nas suas faturas mensais cobranças relativas ao 

ICMS da energia consumida, ou seja, a mesma energia que fora por ela 

gerada. Pontua ser inconstitucional a incidência do ICMS sobre a energia 

elétrica consumida pelas unidades consumidoras da Impetrante e de suas 

filiais, por não configurar fato imponível desta exação, já que não há 

operação jurídica mercantil, mas apenas uma mera saída física. Escuda a 

sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Postergada a análise da medida liminar após oitiva da 

parte contrária (ID nº), o Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos 

(ID nº), pugnando pelo indeferimento do provimento antecipatório, sob o 

f u n d a m e n t o  d e  q u e  a  N o t a  T é c n i c a  n º 

09.2017-GFCE/SUFIS/SARP/SEFAZ-MT enfatiza a legalidade do ato 

praticado. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, à vista da nova legislação que passou a disciplinar o 

Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 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). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o 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 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 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 devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 
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em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão da incidência do ICMS sobre a energia elétrica 

consumida pela Impetrante, que é por ela autoproduzida, referente às 

Unidades Consumidoras n.º 6/2579857-7, 6/693651-2, 6/1035875-2, 

6/864746-3, 6/909486-3, 6/481894-4, 6/692872-5, 6/774447-7 e 

6/693573-8. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 9688468 e 

seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que o Impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade 

indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Após a determinação acima, 

notifiquem-se pessoalmente as autoridades coatoras para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009358-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AUSECHI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKO RODRIGO CARNEIRO OAB - PR52833 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1009358-70.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por JOÃO PAULO AUSECHI 

contra ato indigitado coator da lavra da AGENTE DE TRIBUTOS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinada a suspensão do ato impugnado. Aduz, em síntese, que 

adquiriu através de leilão público online em 20.01.2017 a Colheitadeira 

New Holand TC 59, ano 2003, com plataforma 23 pés, série nº 

16964/17226, e que em 03.02.2017 foi emitida a Nota de Arrematação nº 

79657. Assevera que contratou uma transportadora para levar a máquina 

até seu Estado de origem, o Paraná, mas no Posto Fiscal de Correntes/MT 

os fiscais entenderam que a documentação apresentada pela 

transportadora não estaria dentro das exigências previstas pelo Estado do 

Mato Grosso, sendo que a colheitadeira ficou retida naquele posto fiscal, 

desde o dia 27.02.2017. Relata que foi lavrado o Termo de Apreensão e 

Depósito – TAD nº 1129001-8 no valor total de R$ 54.283,13 (cinquenta e 

quatro mil e duzentos e oitenta e três reais e treze centavos), razão pela 

qual protocolou o Processo nº 5230208/2017 referente ao Pedido de 

Nomeação de Depositário, o qual foi deferido em data de 06.03.2017 e o 

Processo nº 5230273/2017 de Pedido de Revisão de Lançamento, o qual 

foi indeferido em data de 07.03.2017. Pontua que adquiriu tal implemento 

agrícola para ser utilizado em suas propriedades rurais, sendo o mesmo 

consumidor final de tal produto, motivo pelo qual não há que se falar na 

exigência de tributo. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da 

medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Instado a emendar a inicial para 

alterar o pedido liminar (ID nº 5873657), o Impetrante se manifestou nos 

autos cumprindo o determinado (ID nº 8263939). Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, à vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 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). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é o 

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 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 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 devem 

ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita 

a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do 

ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do 

saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de 

Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in verbis: “(...) 

Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado 

de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão do ato impugnado. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 5785050 e seguintes, não vislumbro, nesta fase 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que o 

Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao agente público. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 
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fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se 

pessoalmente a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015593-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1015593-53.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência Cautelar Antecedente proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA. em face do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

suspensão de qualquer medida administrativa do Requerido para retirada 

do gravame decorrente da alienação fiduciária em garantia. Aduz, em 

síntese, que o Sr. Adriano Romario Canhum Ferreira contratou 

participação em plano de consorcio de bem móvel (Grupo 10233 – Cota 

323), tendo utilizado o crédito contemplado na aquisição do automóvel 

Hyundai I30, ano 2009/2010, cor prata, placa NPP-5188, RENAVAM nº 

00177304804, que restou gravado com ônus decorrente do contrato de 

Alienação Fiduciária em Garantia devidamente registrada no DETRAN/MT. 

Relata que o consorciado não adimpliu as parcelas conforme pactuado, 

motivo pelo qual foi constituído em mora e ajuizado ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, entretanto o bem 

não foi localizado na posse do devedor, sendo posteriormente requerida a 

conversão da ação em Execução por Quantia Certa. Pontua que efetuou o 

pagamento dos débitos em atraso, inclusive estadia e multas e comunicou 

ao DETRAN/MT da pretensão de retirada do, bem como, solicitou que o 

referido bem fosse retirado do leilão, todavia a autarquia estadual de 

trânsito se recusa a liberar o bem, alegando que estando o veículo sub 

judice somente seria entregye por meio de determinação judicial. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. 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, a concessão da 

tutela cautelar em caráter antecedente 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. 305 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Certo é que a tutela provisória 

de urgência cautelar tem a finalidade de assegurar a eficácia e a utilidade 

do processo principal, desta forma, seu mérito deve ficar circunscrito à 

verificação do “fumus boni juris” e do “periculum in mora”. Conforme 

relatado, a Requerente objetiva com a concessão do provimento cautelar 

que seja determinada a suspensão de qualquer medida administrativa do 

Requerido para retirada do gravame decorrente da alienação fiduciária em 

garantia. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e da malha 

documental acostada aos autos, notadamente os documentos de ID nº 

7269494 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 à 

autarquia estadual. 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 CAUTELAR em caráter antecedente. Intime-se a Requerente 

para formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 308 e art. 310 do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018397-91.2017.8.11.0041
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GAEDRA BUFFET LTDA. - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO)
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DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1018397-91.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por GAEDRA BUFFET LTDA. – ME contra ato 

indigitado coator da lavra da DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para que 

seja determinado as autoridades coatoras que procedam com a 

transferência do veículo ao comprador Sr. Pedro Marque Ely, bem como a 

expedição do Licenciamento sem o pagamento das multas, até decisão 

definitiva. Aduze, em síntese, que era proprietária do veículo Toyota 

Fielder, placa JZG 0043, RENAVAM 00915255561, chassi 

9BR72ZEC278673627. Relata que, vendeu o referido veículo ao Sr. Pedro 

Marque Ely, e que este encontra-se impossibilitado de realizar a 

transferência do veículo em razão de haver um “clone” na cidade de 

Brasília/DF. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da liminar, 

previstos no art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 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 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 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. No caso dos autos, busca os impetrantes com a 

concessão da medida liminar para que seja determinado as autoridades 

coatoras que procedam com a transferência do veículo ao comprador Sr. 

Pedro Marque Ely, bem como a expedição do Licenciamento sem o 

pagamento das multas, até decisão definitiva. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 8125250 e seguintes, não vislumbro, nesta fase 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão do provimento pleiteado. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma 

vez que os impetrantes não demonstraram de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade coatora, bem 

como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida clonagem 
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do veículo. Cumpre destacar que quando o proprietário do veículo houver 

constatado a existência de “clone” deve realizar a abertura de 

procedimento específico para se ver livre de qualquer responsabilidade. 

Nesse sentido, o CONTRAN, editou a resolução n°. 670/2017, dispondo 

acerca dos procedimentos, senão vejamos: Art. 3º A troca de placas de 

identificação de veículos automotores de que trata esta Resolução, com a 

substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada 

mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão executivo 

de trânsito da unidade da federação em que estiver registrado o veículo. 

Art. 4º A instauração do processo administrativo de que trata o artigo 3º 

terá início com a apresentação de requerimento pelo proprietário do 

veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência de 

veículo dublê ou clone. No caso alhures, verifica-se que o impetrante além 

de não haver adotado o procedimento específico supracitado, não 

demonstrou de forma cabal a clonagem do veículo. Ademais, tem-se que o 

Boletim de Ocorrência juntado ao ID 8125250 ao 8125290, não se presta 

como instrumento probatório de clonagem do veículo, isso porque sua 

produção é estritamente unilateral. Portanto, ante a ausência de um dos 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão. Em seguida, abro vistas ao 

mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente 

feito, nos termos do art. 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 

02 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034113-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMMA EMBALAGENS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT0006624A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1034113-61.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de Tutela 

Provisória de urgência para sustação dos protestos proposta por 

PLUMMA EMBALAGENS LTDA - ME em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual objetiva liminarmente, suspender a exigibilidade dos 

créditos tributários inscritos em dívida ativa sob os nº 2017-222355 e 

222355/17-B e determinar a baixa do protesto destas CDA’s, até o 

julgamento dos pedidos de tutela final, sem prestação de caução. Ampara 

a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu 

a inicial com os documentos acostados eletronicamente. É o relatório. 

Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre destacar que com a 

distribuição de competências vigente no âmbito do Poder Judiciário 

Estadual, compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública 

“Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública”. Por outro lado, compete à Vara Especializada 

de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa”. Desta feita, em se tratando de ação que 

tem por escopo a anulação de débitos inscritos em dívida ativa, compete à 

Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá processar 

e julgar o presente feito. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, como se vê no seguinte julgamento de 

Conflito de Competência: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA VARA 

ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL (SUSCITANTE) E DA QUINTA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL 

(SUSCITADO) – MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR FUTURA 

EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITOS DE NEGATIVA - RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE PREVISTA NO 

ARTIGO 800 DO CPC/1973 QUE TORNA INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA 

EXCEÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO N. 023/2013/TP – COMPETÊNCIA 

DA VARA ESPECIALIZDA DE EXECUÇÃO FISCAL - CONFLITO JULGADO 

IMPROCEDENTE. Se o contribuinte pode, após o vencimento da sua 

obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para 

o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, corolário lógico que 

tal medida deve ser intentada no juízo onde tramitará a ação principal, no 

caso, na Vara Especializada de Execução Fiscal, nos termos do artigo 800 

do CPC/1973, o que torna, por conseguinte, inviável a aplicação da 

exceção prevista na Resolução n. 023/2013/TP. (CC 148211/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2016, Publicado no 

DJE 08/11/2016) Dessa maneira, diante de todo o exposto e considerando 

a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 43 e 44 do CPC/2015, que 

pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor Vara Especializada de Executivo Fiscal da 

Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, urgência. Cuiabá-MT, 02 de Fevereiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032454-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1032454-17.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de Tutela 

Provisória de urgência para sustação dos protestos proposta por 

SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual objetiva com o provimento 

antecipatório a cessação dos descontos de 1% sobre o montante das 

consignações do Requerente, nos termos do artigo 221, §1º, III, b, Decreto 

Estadual nº 691/2016, até o julgamento dos pedidos de tutela final. Ampara 

a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu 

a inicial com os documentos acostados eletronicamente. É o relatório. 

Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre destacar que em pesquisa 

ao Sistema PJE, constatei que o Requerente ajuizou demanda com objeto 

idêntico ao caso dos autos, vindo esta a ser distribuída perante a 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública sob o n° 1032454-17.2017.8.11.0041 na 

data de 20.03.2017. Assevera-se que o processo supracitado fora 

devidamente extinto sem resolução do mérito, em razão de pedido de 

desistência formulado pelo requerente. Posteriormente, o requerente 

ajuizou novamente a demanda que fora distribuída perante este juízo sob o 

n° 1032454-17.2017.8.11.0041, versando sobre o mesmo objeto da ação 

que tramitou perante a 3ª VESFP. Desta feita, entendo que não há motivos 

para que demanda permaneça perante este Juízo, haja vista que o feito 

fora distribuído primeiramente o Juízo da terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá/MT. . Nesse sentido, tenho por oportuno 

trazer a baila o disposto no artigo 286 do CPC, senão vejamos: “Art. 286. 

Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - 

quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de 
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mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros 

autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - 

quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo 

prevento.” (destaquei) Ademais não é outro o posicionamento 

jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. 

PRECEDENTE STF. POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE RITO 

ORDINÁRIO COM MESMO AUTOR E CAUSA DE PEDIR. DISTRIBUIÇÃO DA 

NOVA AÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ADEQUAÇÃO À NOVA REDAÇÃO DO 

ART. 253, INCISO II DO CPC. 1. O impetrante reiterou na ação ordinária o 

pedido formulado no mandado de segurança, que foi extinto com 

julgamento do mérito, mas por ausência de direito líquido e certo por falta 

de provas. Correto o juízo suscitado ao vislumbrar conexão da ação 

ordinária com mandado de segurança anteriormente impetrado, ao 

argumento de que, a despeito de a sentença mandamental haver 

encerrado o feito com resolução do mérito, não faz coisa julgada 

(Supremo Tribunal Federal, RE 67352). 2. A liminar do mandado de 

segurança havia sido indeferida. Hipótese na qual a livre distribuição fere 

o princípio do juiz natural, possibilitando ao autor que seu pedido seja 

conhecido por outro juízo, que não aquele que já lhe indeferira o pedido de 

liminar. 3. Incidência do artigo 253, II do CPC com as alterações procedidas 

pela Lei nº 11.280/2006. "A prática que a lei quer evitar é o sucessivo 

ajuizamento de ações iguais à procura de um juiz que defira a medida 

liminar antes denegada." (Humberto Theodoro Júnior, in"As Novas 

Reformas do Código de Processo Civil", Editora Forense, Rio de Janeiro, 

2006, págs. 28/9). 4. A nova redação do dispositivo em questão visa à 

primazia do principio do juiz natural, que deve ser aquele que primeiro 

conheceu da pretensão autoral. 5. Conflito conhecido para declarar 

competente o Juízo 7ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, o suscitante”. 

(TRF-1  -  CC:  8837  BA0008837 -93 .2011 .4 .01 .0000 ,Re l a t o r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 03/05/2011, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF1 

p.047 de 16/05/2011). Dessa maneira, diante de todo o exposto e 

considerando a incompetência deste Juízo, que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente. Intime-se. Cumpra-se, 

urgência. Cuiabá-MT, 02 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037142-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO LOPES CANCADO OAB - MG74095 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RUBENS GONÇALVES PRESIDENTE DO CONSELHO DE 

CONTRIBUINTES DO ESTADO (IMPETRADO)

CESAR RUBENS GONCALVES (AUTORIDADE COATORA)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1037142-22.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por PETRÓLEO BRASILEIRO 

S.A. – PETROBRAS contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE 

DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES DA FAZENDA ESTADUAL DO MATO 

GROSO e do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

constituídos por meio dos Processos Administrativos nº 5166303/2015, 

5380913/2017 e 5381187/2017, bem como que seja determinado à 

autoridade tida por coatora que se abstenha de exigir procuração com o 

CNPJ da filial em relação a esses processos administrativos, e que esses 

recursos voluntários sejam admitidos e devidamente processados no 

Conselho de Contribuintes. Aduz, em síntese, que em 24.10.2017 foi 

intimada de decisão proferida nos autos de impugnação por ela interposta, 

no âmbito do sistema EPROCESS (Processo administrativo fiscal eletrônico 

da Fazenda) – Processo nº 5166303/2015, sendo que, dessa decisão, 

interpôs, tempestivamente, recurso voluntário ao Conselho de 

Contribuintes da Fazenda Estadual, nesse mesmo ambiente do EPROCESS, 

no dia 22.11.2017. Assevera que foi intimada, em 27.11.2017, para ter 

ciência de decisão que inadmitiu o seu recurso voluntário, sob o 

fundamento de que o CNPJ da empresa e o constante na procuração eram 

diferentes. Relata que, visando solucionar o problema, recorreu ao 

atendimento da SEFAZ/MT, se fundamentando no sentido de que “não há 

que se ter um mandato para cada estabelecimento da Companhia para o 

exercício de direitos”, todavia a autoridade Impetrada entendeu que houve 

violação ao art. 51, Parágrafo Único do RCMS-MT c/c os arts. 51, 

Parágrafo Único e 127, II do CTN, mantendo a decisão que inadmitiu o 

recurso voluntário. Pontua que restaram violados o artigo 654 do Código 

Civil, que não exige que o mandato seja celebrado por estabelecimento, 

bem como a sua garantia constitucional, prevista nos artigos 5º, LIV e LV 

da Constituição da República, em ver admitido o seu recurso voluntário, 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus 

boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, à vista da nova legislação que passou a disciplinar o 

Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 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). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o 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 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 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 devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

constituídos por meio dos Processos Administrativos nº 5166303/2015, 

5380913/2017 e 5381187/2017, bem como que seja determinado à 

autoridade tida por coatora que se abstenha de exigir procuração com o 

CNPJ da filial em relação a esses processos administrativos, e que esses 

recursos voluntários sejam admitidos e devidamente processados no 

Conselho de Contribuintes. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

11038952 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a 
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presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. 

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da 

existência do fumus boni juris, uma vez que o Impetrante não demonstrou 

de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela 

autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos 

capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente 

público. De mais a mais, ao que me afigura nesse limiar, a decisão que 

inadmitiu o recurso interposto pela empresa-Impetrante atendeu o disposto 

na legislação, não havendo que se falar, ao menos nesta quadra, de 

ilegalidade no ato praticado pela autoridade Impetrada Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Determino a exclusão do Estado de Mato Grosso do presente 

mandamus, haja vista que é um Ente Público, logo não é parte legítima a 

figurar no polo passivo da presente ação. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038760-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1038760-02.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória do Índice Definitivo de 

Participação do Município 2018 com Pedido Liminar e Tutela e Urgência 

proposta por MUNICIPIO DE CUIABA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão do provimento antecipatória a fim de suspender 

os efeitos da portaria n° 151/2017 – SEFAZ – MT, bem como que seja 

mantido o percentual do Valor Adicionado aplicado em 2017 

(14,052343%), calculado em 2016 e publicado através da portaria 

162/2016 – SEFAZ - MT, até decisão definitiva. Aduz, em síntese, que em 

28/08/2017, fora publicada a Portaria nº 151/2017-SEFAZ/MT, que 

divulgou os índices percentuais definitivos de participação dos municípios 

mato-grossenses no produto da arrecadação do ICMS a vigorarem no 

exercício de 2018. Relata que apresentou impugnação em face da referida 

Portaria, mas que seu pleito não fora acatado totalmente pela requerida, e, 

por consequência, ocasionou em grave diminuição do índice fixado para 

vigência em 2018, resultando em uma diminuição de 5,49% do repasse de 

ICMS e demais repasses vinculados a este índice, o que representa um 

decréscimo anual de aproximadamente R$ 15.522.249,91 (quinze milhões, 

quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa 

e um centavos). Pontua ser manifestamente ilegal o ato perpetrado pela 

requerida, sustentando que tal medida acarretará em substancial impacto 

nas contas públicas com reflexo na economia local. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 

303 do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. 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 Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí por que deixo de aplicar 

tal providência, até mesmo para garantir o princípio da razoável duração 

do processo. Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se 

comprovar a probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Busca o requerente a 

concessão do provimento antecipatória a fim de suspender os efeitos da 

portaria n° 151/2017 – SEFAZ – MT, bem como que seja mantido o 

percentual do Valor Adicionado aplicado em 2017 (14,052343%), 

calculado em 2016 e publicado através da portaria 162/2016 – SEFAZ - 

MT, até decisão definitiva. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

11257986 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento 

pleiteado. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 

da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato praticado pela 

requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída à SEFAZ - MT. Além disso, não se 

mostra plausível realizar a aplicação dos índices e percentuais relativos ao 

calculo realizado em 2016 pela Portaria 162/2016-SEFAZ/MT, tendo em 

vista que a arrecadação de receitas varia ano a ano, bem como por se 

mostrar necessária se proceder com a realização de perícia técnica. Do 

contrário, ordenar a aplicação dos índices pretéritos poderá acarretar 

séria lesão à economia e ordem financeira do Estado de Mato Grosso, e 

tudo isso, em juízo de cognição sumária, sem a oitiva da parte contrária. 

Outrossim, entendo que caso deferido o pleito inicial haveria verdadeiro 

esgotamento do mérito da demanda, o que não se pode ter por arrazoado. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão do provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado. Cite-se o Requerido, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 

183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no 

prazo legal, e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 05 de Fevereiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037335-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. (AUTOR)

AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARCELINO OAB - SP149354 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1037335-37.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória c/c 

Repetição do Indébito com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. e 

sua filial, situada no Município de Querência, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja reconhecido o 

direito de proceder nas transferências físicas de ativos, materiais de uso 

e consumo, e remessa para locação independentemente de destaque e 

recolhimento de ICMS ao Requerido. Aduzem, em síntese, que são 

integrantes de um grupo internacional de empresas, líder mundial em 

soluções temporárias de energia e sistemas de controle de temperatura, 

grupo que atua no mercado internacional há mais de 50 (cinquenta) anos, 

tendo por objeto social a prestação de serviço de locação de 

equipamentos geradores de energia e equipamentos controladores de 

temperatura. Asseveram que, em virtude da composição do grupo que 

integram, há uma base logística estabelecida em Jaguariúna-SP na qual 

são armazenados os equipamentos geradores que, de acordo com a 

demanda, são transferidos às Autoras ou suas filiais e, posteriormente, 

remetidos aos clientes para cumprimento do contrato celebrado, ou seja, 

da prestação de serviço. Relatam que, em obediência à legislação 

tributária, em virtude da referida sistemática e natureza das operações, 

emitem notas de transferência de bem do ativo imobilizado, ou mesmo, 

remessa para locação, sendo que, por não existir transferência de 

titularidade, condição imprescindível para incidência do ICMS, não 

destacam o referido imposto na Nota Fiscal. Alegam que tiveram diversas 

transferências de ativo tributadas em ICMS pelo estado do Mato Grosso, 

motivo pelo qual apresentaram recursos administrativos referente a cada 
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nota de transferência os quais foram julgados improcedentes, acarretando 

a impossibilidade de obterem Certidão de Regularidade Fiscal-CND. 

Pontuam que o ato praticado pelo Requerido é manifestamente ilegal e 

arbitrário, haja vista que não há a transferência de titularidade dos 

equipamentos, não devendo incidir, portanto, o ICMS. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. 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 

reconhecido o direito de proceder nas transferências físicas de ativos, 

materiais de uso e consumo, e remessa para locação independentemente 

de destaque e recolhimento de ICMS ao Requerido. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada aos 

autos, notadamente os documentos de ID nº 10929828 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 as Requerentes não 

demonstraram de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pelo Requerido, bem como não acostaram documentos capazes 

de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público. 

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 e ante a ausência de fundamento que o caso 

denota, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. 

Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas às Requerente para impugnarem 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, 05 de 

fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1000889-98.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido 

de tutela provisória de urgência proposta por BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão 

do provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade do pagamento da multa aplicada pela requerida, até decisão 

que seja proferida decisão de mérito. Aduz, em apertada síntese, que o 

PROCON Estadual, através do processo administrativo nº FA 

0113-012.000-7 aplicou multa administrativa no valor de R$ 75.000,00 

(setenta e cinco mil reais), sob o fundamento de que infringiu diversos 

ditames presentes na legislação consumerista. Relata que o mencionado 

processo administrativo teve origem na reclamação registrada por 

Alexandre Aguiar Nascimento Navarros, que teria tido problemas no 

cancelamento de cartão de crédito contratado e que mesmo após o 

cancelamento teria recebido uma fatura no valor de R$ 242,44 (duzentos e 

quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). No mais, sustenta a 

ilegalidade da multa aplicada, e, alternativamente, requer a minoração do 

valor. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. 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, o cerne da questão posta em litígio é 

conferir se a aplicação de multa por PROCON contra a 

empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso negativo, há notória 

usurpação da sua competência fiscalizatória. Pois bem. Em que pese 

louvável a argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o 

pleito liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento 

da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das 

alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, 

“caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao 

princípio da legalidade. Neste sentido, em análise perfunctória da malha 

documental acostada aos autos, notadamente pelo Termo de Reclamação 

que deu azo à imposição da multa em que se pretende a suspensão da 

sua exigibilidade, qual seja, processo administrativo n°. FA 

0113-012.000-7, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON/MT, ao 

aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu 

àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem 

força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se 

deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de 

acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destaquei. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor das multas administrativas sejam consideradas 

excessivas, fato é que as mesmas atenderam aos parâmetros legais, não 

restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a 

falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. Com 

efeito, não houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer 

ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção 

ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o 

órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há 

prestação de caução, em dinheiro, para que a sua exigibilidade seja 

suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do CTN. Nesse 

sentido, há precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – 

PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO 

CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, 

mais do que em qualquer outra hipótese, está consagrado o princípio do 

livre convencimento motivado do juiz, diante da subjetividade envolvida na 

questão em comento. Ausentes os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se 

o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão 

agravada”. (AI, 59420/2010, DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 10/08/2010, Data da publicação no DJE 

08/09/2010) – Destacamos. Nesse diapasão, o artigo 151 do Código 

Tributário Nacional estabelece as causas de suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário, litteris: “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 
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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”. 

Assim, após análise aos autos, percebe-se, que não há pedido subsidiário 

para oferta de caução a fim de garantir o Juízo acerca do débito discutido, 

por esta razão, saliento que para a suspensão da exigência da multa 

necessário se faz o deposito integral em dinheiro, nos termos do verbete 

nº 112, do STJ, in verbis: “Súmula nº 112: O depósito somente suspende a 

exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Portanto, 

ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do provimento 

antecipatório, bem como de apresentação de caução (depósito integral em 

dinheiro), tenho por bem indeferir a medida pleiteada. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. No mais, por se tratar de interesse individual disponível, bem 

como nos termos do Ato Administrativo nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o 

mister do MP em manifestar na causa, conforme diversas manifestações 

dos Promotores nesse sentido. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 05 de 

Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037347-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENYL TAPAJOS DE LIMA COELHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1037347-51.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por HELENYL 

TAPAJOS DE LIMA COELHO contra ato indigitado coator da lavra do 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, SUPERINTENDENTE DE 

GESTÃO DE PESSOAS, COORDENADOR DA COORDENADORIA DE 

APLICAÇÃO e do GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E 

REMUNERAÇÃO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão da medida liminar para que seja determinado às autoridades 

tidas por coatoras que proceda com a análise e profiram uma 

manifestação técnica e/ou decisão final no requerimento protocolado no 

dia 28.07.2016, no prazo de 48 h. Aduz, em apertada síntese, que é 

analista administrativo na Carreira dos Profissionais da Área Instrumental 

do Governo do Estado de Mato Grosso, estando atualmente enquadrada 

na classe “B” da Carreira, sendo que com o advento da Lei nº 

10.052/2014 passou a ter o direito de ser enquadrada na classe 

correspondente a sua titulação, o que corresponderia à classe “D”. Pontua 

que protocolou pedido administrativo requerendo o seu enquadramento na 

classe correspondente a sua titulação, no entanto até o momento não 

obteve nenhuma resposta em seu requerimento. Escuda a sua pretensão 

à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº. 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 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 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 devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Conforme relatado, o cerne da questão posta 

em litígio é de determinar às autoridades indigitadas coatoras que 

procedam com a análise e profiram uma manifestação técnica e/ou 

decisão final no requerimento protocolado no dia 28.07.2016 formulado 

pela Impetrante por meio do Processo nº 368318/2016, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Pois bem. Analisando detidamente os autos, em 

juízo de cognição sumária, entendo, prima facie, como demonstrada a 

fundamentação da impetração não só pelas alegações da peça vestibular, 

como também, pela documentação a ela acostada. Isso porque ficara 

constatado que a pretensão da Impetrante procede, porquanto, ao menos 

neste limiar que, de fato, a mesma protocolou no dia 28.07.2016 um 

requerimento solicitando o enquadramento de classe, sendo que, por sua 

vez, até o presente momento não houve uma manifestação técnica e a 

decisão final do mencionado processo administrativo (ID nº 11100247). A 

título de esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, 

passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da 

eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o 

artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 
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excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “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. Nesse caso, não cabe ao Poder 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”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade 

administrativa, deve se manifestar em tempo razoável acerca do pedido da 

Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

análise do processo administrativo protocolado sob o nº 368318/2016 se 

mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere dispositivo 

constante do provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 

9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias para proferir 

decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento nº. 

56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Presente, portanto, 

o fumus boni iuris, pois a análise do pedido administrativo em prazo 

razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e 

da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres 

decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. O periculum in 

mora resta evidente na medida em que a demora na análise do processo 

administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos 

prejuízos financeiros para si. Destarte, entendo presentes e verificados 

os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente 

mandamus. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar às autoridades coatoras que 

procedam com a análise e profiram uma manifestação técnica e/ou 

decisão final no requerimento protocolado no dia 28.07.2016 formulado 

pela Impetrante por meio do Processo nº 368318/2016, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal 

providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das 

ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, 

poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 
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537, CPC/2015). Notifiquem-se as autoridades coatoras enviando-lhes a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao ilustre representante do Parquet, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09, para que se manifeste no presente feito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência, servindo esta decisão como mandado. Cuiabá/MT, 05 de 

fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032819-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J L LOPES - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  P R O C E S S O  N º : 

1032819-71.2017.811.0041. (PJE 3). Vistos em correição. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por J. L. LOPES EPP, em face da 

decisão provisória ID n° 10853191, proferida nos autos em epígrafe, na 

qual objetiva sanar vício existente, uma vez que, entende haver erro 

material. Relata, em resumo, que a decisão provisória fora para determinar 

que as autoridades coatoras se abstenham de aplicar o regime descrito 

nos arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT às operações realizadas pela 

empresa Impetrante a título de ICMS Estimativa Simplificada e por 

Operação, bem como determino o seu enquadramento na apuração normal 

e no regime de recolhimento mensal de ICMS. Ao ID n° 11129048, fora 

certificado a tempestividade dos embargos de declaração. Os autos me 

vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentação. Decido. Uma vez 

tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração. 

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, 

senão vejamos (CPC/2015): 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. Na lição de Humberto Theodoro Júnior (1997, p. 584) “Dá-se o 

nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou 

tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou 

elimine contradição existente no julgado”. Pois bem. Compulsando os 

autos, verifica-se que o pleito do embargante merece guarida, de modo 

que os Embargos Declaratórios deve ser acolhido. Em outras palavras, o 

Embargante não busca a rediscussão do mérito, o que se revela 

impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se ao 

saneamento de omissões, contradições e obscuridades, mas, sim ver 

sanado vício existente na decisão, quanto à omissão. Em análise detida 

aos autos, verifica-se que fora deferida a medida liminar nos termos 

pleiteados pela impetrante, contudo, na parte dispositiva da decisão restou 

omissa apenas a complementação com a indicação dos artigos. Desta 

feita, evidente a existência de erro material, e assim, a fim de evitar 

maiores prejuízos à embargante necessária se faz a correção da 

natureza da demanda, conforme pleiteado. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos e, no mérito, os acolho para sanar o erro material fazendo 

constar o seguinte “enquadramento da Impetrante no regime de 

recolhimento mensal de ICMS descrito no artigo 131 e 132, inciso III e IV do 

RICMS/MT e artigo 4º da portaria 144/2006”, mantendo-se incólume o 

restante. Intime-se Cumpra-se. Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá/MT, 

05 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037411-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA KEROLIM DA SILVA DE PAULA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - 023.706.331-07 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

DIRETOR RENACH (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1037411-61.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por LARISSA KEROLIM DA 

SILVA DE PAULA contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO 

SETOR DE REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO 

(RENACH) DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à 

autoridade tida por coatora que autorize a Impetrante a concluir o 

processo de conclusão da 1ª Habilitação “CAT A”. Aduz, em síntese, que 

contratou os serviços para obtenção de primeira Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH, categorias Moto e Automóvel, na data de 23.09.2014, 

juntamente à Auto Escola Aquino, inscrita sob o CNPJ nº 

12.465.406/0001-29, empresa credenciada do DETRAN. Assevera que foi 

vítima de má-fé, tendo em vista que a Empresa Auto Escola Aquino deixou 

de realizar alguns dos procedimentos importantes para o prosseguimento 

da expedição da CNH, razão pela qual foi cancelado o seu processo de 

emissão. Pontua que já havia concluído todos os atos (escolinhas, 

médicos, testes, etc.) necessários para a emissão da CNH de motocicleta, 

sendo devidamente APROVADA, todavia, estava faltando apenas concluir 

um teste de direção para retirar a CNH de automóveis. Escuda a sua 

pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, à vista da nova legislação que passou a disciplinar o 

Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 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). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o 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 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 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 devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 
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reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinado à autoridade tida por coatora que autorize a Impetrante a 

concluir o processo de conclusão da 1ª Habilitação “CAT A”. Pois bem. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 11108544 e 11108556, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que o Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada 

coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade coatora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038069-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA OAB - SP0182165A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1038069-85.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Ato Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 

LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados 

na exordial, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo 

PROCON/MT, sem a exigência de caução. Aduz, em síntese, que foi 

surpreendida com a aplicação de penalidade imposta pelo órgão do 

PROCON/MT, aplicando-se a multa no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete 

mil reais), ao fundamento de incorrer em suposta afronta ao art. 52 do 

CDC. Sustenta que atuou em estrita observância ao pactuado em contrato 

e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação 

consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede 

administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da 

penalidade injustamente aplicada. Defende, ainda, sobre a 

desproporcionalidade da multa aplicada; invoca o princípio da 

proporcionalidade; objeta sobre o desvio de finalidade da multa. Escuda a 

sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no 

art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$30.358,23 (trinta mil 

trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos). Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. 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 

determinada a suspensão exigibilidade da multa em questão, decorrente 

do FA nº 0114-008.076-2. O cerne da questão posta em litígio é conferir 

se a aplicação de multa por PROCON contra a empresa-Requerente possui 

amparo legal ou, em caso negativo, há notória usurpação da sua 

competência fiscalizatória. Pois bem. Em que pese louvável a 

argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito 

liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento 

da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das 

alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, 

“caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao 

princípio da legalidade. Neste sentido, em análise perfunctória da malha 

documental acostada aos autos, notadamente pela Carta de Informações 

Preliminares – CIP, que deu azo à imposição da multa em que se pretende 

a suspensão da sua exigibilidade (ID nº 11195750 e seguintes), qual seja 

a FA nº 0114-008.076-2, verifica-se que o órgão fiscalizatório do 

PROCON/MT, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente 

demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando 

que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura 

excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à 

matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A 

pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a 

vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada 

mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que 

trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, 

ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor 

nos demais casos. Parágrafo único – A multa será em montante não 

inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da 

Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a 

substituí-lo” – Destaquei. Evidentemente que na hipótese em tela, embora 

no ponto de vista do infrator o valor das multas administrativas sejam 

consideradas excessivas, fato é que as mesmas atenderam aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual, inclusive se 

utilizando de recurso à segunda instância administrativa. Com efeito, não 

houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade no 

processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, 

razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da 

Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos 

atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há prestação de 

caução, em dinheiro, para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói 
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a hipótese prevista no art. 151, II do CTN. Nesse sentido, há precedente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “PROCESSO CIVIL 

E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO 

– DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra 

hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do 

juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes 

os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, 

de consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o Requerido 

Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

ao Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001422-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. Número: 1001422-57.2018.8.11.0041 (PJE 3). 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de fazer com pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS, em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando com o provimento antecipatório 

que seja determinado ao requerido que proceda com a imediata nomeação 

e posse da Requerente no cargo de Analista de Desenvolvimento 

Econômico e Social, Perfil Profissional – Advogado. Aduz inicialmente que 

participou de concurso público no ano de 2009 promovido pelo Estado de 

Mato Grosso, regido pelo Edital n. 005/2009, concorrendo para o cargo de 

Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, Perfil Profissional – 

Advogado, tendo sido classifica na 29º colocação. Relata que fora 

disponibilizado em 28.02.2013 a nomeação da requerente, sendo 

divulgada através do Ato nº 12.477/2013, constando sua convocação 

para a posse. Entretanto, sustenta que não foi notificado pessoalmente 

sobre a nomeação, bem como informou que não acompanha diariamente o 

Diário Oficial, o que culminou na perda do prazo para que tomasse posse. 

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da tutela de urgência. Em síntese, é o 

necessário relato. É o relato. Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade 

da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do 

Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de 

Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que 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, dai 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Trata-se Ação de obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual a autora objetiva com o 

provimento antecipatório que seja determinado ao requerido que proceda 

com a imediata nomeação e posse da Requerente no cargo de Analista de 

Desenvolvimento Econômico e Social, Perfil Profissional – Advogado. 

Como é sabido, a concessão de Tutela de urgência satisfativa, conforme 

prevê o art. 300 do CPC/2015, é perfeitamente possível, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito inicial (fumus boni 

iuris), e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo(periculum in mora) Neste diapasão, demostrada a relevância 

dos fundamentos da demanda e havendo justificado receio de ineficácia 

do provimento final, a medida que se impõe é a concessão da tutela 

almejada. Em outras palavras, para ser viável a concessão, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque para a 

concessão da medida, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida 

e, muito menos, poderá aguardar o julgamento definitivo de mérito. Como 

verificado, para a concessão da tutela de urgência se faz necessário a 

presença dos pressupostos legais, quais sejam, a relevância dos 

fundamentos trazidos na exordial o fumus boni iuris e o fundado receio ou 

possibilidade de dano a direito periculum in mora. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 11475552 e seguintes, não vislumbro, nesta fase 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão do provimento antecipatório. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma 

vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade 

no ato praticado pelo Ente Público, bem como não acostou documentos 

capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída. Outrossim, 

vejo que se encontra ausente a demonstração do periculum in mora, uma 

vez que, que embora o requerente alegue ter tomado ciência do ato de 

nomeação somente ano de agora, é de se ressaltar que, já se passaram 

alguns anos da propositura da presente demanda e do ato a qual de fato 

se visa impugnar, assim, não resta demonstrado, ao meu ver, a existência 

de risco ou perecimento de direito que justifique a concessão do 

provimento antecipatório ora pleiteado. Ademais, não se tem por 

arrazoado conceder a medida de urgência quando ausente os 

pressupostos ensejadores para sua concessão, sob pena de 

configuração de abuso de direito. Nesse sentido também a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO 

REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - 

NOMEAÇÃO - INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR AUSÊNCIA DE 

PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Os 

argumentos trazidos pela Agravante no Agravo Regimental, não são 

suficientes para infirmar a decisão hostilizada a qual indeferiu a medida 

liminar pleiteada visando a sua nomeação e posse ao cargo para o qual foi 

apenas classificada em concurso público, haja vista que o mesmo apenas 

reiterou os fundamentos constantes no writ. (AgR 91167/2012, DRA. 
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CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

04/10/2012, Publicado no DJE 26/10/2012) AGRAVO REGIMENTAL – 

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – 

INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O indeferimento do agravo 

regimental é medida impositiva, ante a ausência de fatos novos que 

justifiquem a reforma da decisão agravada. 2. Agravo desprovido. (AgR 

144754/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 09/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014). Portanto, ante a ausência 

dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento antecipatório, 

impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

vindicado. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. No mais, por se tratar de interesse individual disponível, bem 

como nos termos do Ato Administrativo nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o 

mister do Ministério Público em manifestar na causa, conforme diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 08 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001977-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE COSTA OAB - SC5218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SUFIS (IMPETRADO)

GERENTE DE CRÉDITO FISCAL DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Gerente de Interpretação da Legislação Tributária do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1001977-74.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Entendo necessário, antes de 

apreciar o pedido de medida liminar, ouvir a parte contrária, razão pela 

qual postergo a análise do pleito após manifestação das autoridades 

indigitadas coatoras, o que ora determino fixando para tanto o prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, sem qualquer prejuízo para futura 

defesa. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1019712-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA OAB - GO0036080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1019712-91.2016.8.11.0041 Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Débito Cem Pedido de Concessão de 

Tutela Antecipada ajuizada por Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. 

em desfavor do Estado de Mato Grosso, que visa suspender a 

exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2016453. Compulsando os 

autos, verifico que conforme informado na contestação (id nº 10134152) 

consta a notícia de tramitação de executivo fiscal nº 

6839-96.2016.811.0002 (código 440089), que tem objeto a CDA em 

discussão no presente feito, contudo, em consulta ao site do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, averiguo que citado executivo 

tramita perante o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande/MT. A teor do que dispõe o artigo 55, do Novo 

Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, não havendo 

dúvidas acerca da existência de conexão entre a presente e a ação 

mencionada alhures, sendo aconselhável o julgamento conjunto das 

demandas, com o fim de se evitar decisões conflitantes. Nesse sentido: 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

FISCAL. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. COMPETÊNCIA. 

Havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, 

impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões 

conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o 

respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AREsp: 129.803/DF, Relator: Ministro Ari 

Pargendler, Data de Julgamento: 06/08/2013, Primeira Turma, Data de 

Publicação: 15/08/2013) Não há, outrossim, qualquer dúvida acerca da 

prevenção do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande/MT., uma vez que, conforme a previsão do 

artigo 59 do Novo CPC, “o registro ou a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo”. Assim, a mencionada ação de Execução Fiscal foi 

distribuída em 05/04/2016, ao passo que a presente foi distribuída em 

10/11/2016. Por todo o exposto, reconheço a conexão entre as ações e, a 

fim de garantir julgamentos uniformes determino a reunião dos processos, 

devendo estes autos, serem remetidos ao Juízo da 2ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT em razão da 

prevenção, com a devida baixa e anotações pertinentes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032806-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS SANTOS QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVIO JOSE DA SILVA OAB - MT13991/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DA 

CAPITAL VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL Processo nº 1032806-72.2017.8.11.0041 

Vistos. 1. Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 11252459 

quanto ao correto endereço do polo passivo. 2. Contudo, analisando os 

autos, constato que não foi dado cumprimento da decisão de id nº 

10944822, mormente no que concerne ao “item 4”. 3. Assim, à vista das 

alegações alinhadas alhures e em observância aos princípios da economia 

processual e da celeridade, determino a emenda à inicial, no derradeiro 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do § 

único do art. 321 do CPC, considerando a ausência do valor da causa no 

pagamento das custas processuais bem como falta de recolhimento da 

taxa judiciária. 5. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029046-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (IMPETRANTE)

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (IMPETRANTE)

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (IMPETRANTE)

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (IMPETRANTE)
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ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (IMPETRANTE)

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA VIEIRA ESPINDOLA OAB - MT19628/O (ADVOGADO)

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL 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. 1029046-18.2017.8.11.0041 Vistos, 

etc. 1. Diante do informado pela impetrada no petitório de id nº 10647779 

bem como documento de id nº 10647803, necessário se faz a 

manifestação da parte impetrante, razão pela qual lhe concedo o prazo de 

10 (dez) dias. 2. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 26 de janeiro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012811-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento à decisão proferida, impulsiono o 

presente feito para intimação da parte executada, a fim de que compareça 

nesta Secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar o Termo de 

Nomeação de Bem à penhora. Cuiabá-MT., 15/2/2018 Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005088-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DR. MARCELO SANDRIN LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005088-03.2017.8.11.0041 AUTOR: CLINICA DR. MARCELO 

SANDRIN LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO FISCAL 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA promovida por CLINICA DO DR. MARCELO SANDRIN LTDA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO em que a Autora pleiteia a 

declaração de inexistência do débito de R$ 17.118,59 da CDA n.º 

201611116, relativo a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor por 

parte da Autora do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Narra 

a Autora que o débito tributário em questão originou-se do não 

recolhimento a menor do ICMS - Estimativa Desconto no prazo 

regulamentar, devido por ocasião da entrada no Estado das operações 

com mercadorias ou prestações provenientes de outras unidades 

federativas, e ainda, pelo não recolhimento a menos do ICMS Estimativa 

simplificada devida pela aplicação da carga tributária média apurada pela 

CNAE em que está enquadrada. Relata que, conforme documentos 

emitidos pelo Requerido, a Autora não recolheu ou recolheu a menor o 

ICMS relativo ao CNAE a que esta enquadrada no período alusivo aos 

anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, propondo um parcelamento para os 

débitos. Contudo, alega que não é sujeito passivo de ICMS porque a 

atividade por ela exercida (atividades de atendimento hospitalar, exceto 

pronto socorro e unidade de atendimento a urgência e alusivo a atividade 

médica ambulatorial restrita a consultas) não é passível de ocorrência do 

fato gerador do aludido tributo. Tanto é que, em 15/05/2008, fora expedido 

pelo Estado em 14/02/2017 documento que atesta a baixa da empresa 

como contribuinte de ICMS. Aduz ainda a ausência de notificação quanto 

ao processo administrativo. A Autora trouxe os documentos pertinentes à 

espécie. Originalmente o feito foi distribuído à 4ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Capital, contudo, declinada a competência para 

esta Vara de Execução Fiscal – ID. 4963093 e em primeiro plano, a 

concessão da tutela de urgência nos moldes pretendidos pela Autora foi 

indeferida – ID. 8255162. Citado, o Requerido apresentou contestação, 

postulando pela improcedência da demanda e condenação do Autor aos 

honorários sucumbenciais (ID. 7999991). A Autora então impugnou a 

contestação em todos os seus termos – ID. 8290300. Em sede de agravo 

de instrumento interposto pela Autora, a concessão da tutela de urgência 

foi negada – ID. 9083013, pág. 03/07. Intimadas as partes para 

manifestarem interesse na produção de provas a Autora postulou pela 

exibição do processo administrativo pelo Requerido e respectivos 

documentos (ID. 9525993). Já o Requerido afirmou não pretender produzir 

outras provas – ID. 9697768. É a síntese dos fatos. Fundamento. DECIDO. 

Do julgamento antecipado da lide Ab initio, insta ressaltar, que as questões 

de fato e de direito sobre as quais versam os autos estão totalmente 

demonstradas pelos documentos que a instruem. Desta forma, a demanda 

pode ser julgada imediatamente no estado em que se encontra, e é dever 

do juiz que, ao constatar a desnecessidade a produção de outras provas 

quando já houver elementos suficientes para formar seu convencimento, 

passar ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC 

e art. 17, parágrafo único, da Lei 6.830/80. Ressalte-se que ao Judiciário 

cumpre velar pela prestação jurisdicional efetiva e útil. Para tanto, o órgão 

recursal deve intervir ativamente no processo, fazendo uso efetivo do 

poder que lhe é atribuído pelo art. 370 do CPC. Portanto, de acordo com o 

princípio da persuasão racional, se o magistrado entende que estão 

reunidos os meios de prova indispensáveis para que julgue com 

segurança, não é obrigado a exercer o seu poder instrutório. Confira-se o 

entendimento do STJ, que assim se pronunciou: “(...) Inexiste, de igual 

modo, error in procedendo em decorrência do indeferimento de 

determinada prova ou em virtude do julgamento antecipado da lide, 

notadamente porque, ao magistrado, destinatário final do acervo 

probatório reunido nos autos, incumbe avaliar a pertinência, assim como a 

própria necessidade da produção de determinada prova. Alias, em se 

tratando de matéria exclusivamente de direito, ou de direito e de fato, sem 

que haja necessidade de produção de prova em audiência, é dada ao juiz 

a possibilidade de conhecer diretamente o pedido, nos termos do art. 330, 

I, da lei adjetiva civil. (...)” (Ag.Reg. no Resp. n.º 1466365/RJ, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/08/2015. DJe 

24/08/2015) Nesse mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal que também assinala que o indeferimento das provas pretendidas 

pelas partes como pretende a Autora, não viola os princípios do 

contraditório e ampla defesa, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. OITIVA DE 

TESTEMUNHAS DISPENSADA. DILIGENCIA PROBATÓRIA 

DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO; I- O Supremo 

Tribunal Federal tem decidido de que o indeferimento de diligencia 

probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios 

do contraditório e da ampla defesa. II- A exigência do art. 93, IX, da 

Constituição, não impõe que seja a decisão exaustivamente 

fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e 

concisa as razões de seu convencimento. III – Agravo regimental 

improvido. (AI 737693 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 

Primeira Turma. Julgado em 09/11/2010, DJe 26/11/2010) Pois bem. A 

celeuma da presente ação declaratória está fulcrada essencialmente em 

torno da nulidade dos créditos tributários originados da CDA n.º 

201611116, porque a Autora alega que está atualmente inscrita nos 

CNAE’s sob os ns.º 8610-1/01 e 8630-5/03, respectivamente atividades de 

atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidade de atendimento a 

urgência e, alusivo a atividade médica ambulatorial restrita a consultas, 

razão pela qual não é passível de recolhimento de ICMS, encontrando-se 

até mesmo com sua situação perante a Fazenda Estadual baixada como 

contribuinte do referido imposto desde 15/05/2008. Ocorre que as 

questões avençadas pela Autora de não incidência do ICMS ou de 

bitributação não merecem prosperar, pois não há nos autos um único 

documento apresentado que sustente suas alegações e que pudesse nos 

remeter a análise do avençado processo administrativo tributário (PAT), 

senão a própria Cédula de Dívida Ativa – ID. 4927080, pág. 13/14. Do 

referido título, constatamos a constituição do crédito tributário diante dos 

seguintes dados: DATA DA INSCRIÇÃO DA CDA: 11/10/2016 N.º 

PROCESSO ÓRGÃO: 155321/54/28/2016 1ª INFRAÇÃO: FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA DESCONTO, no prazo regulamentar, 

devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações 

com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da 

Federação ou do Exterior. ENQUADRAMENTO: Art. 17, XI, da Lei 7.098/98 
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PENALIDADE: Art. 45, I, “d”, da Lei 7.098/98-7.867/002 2ª INFRAÇÃO: 

FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, devida pela 

aplicação da carga tributária média apurada para a CNAE em que estiver 

enquadrada. ENQUADRAMENTO: Art. 30, V, da Lei 7.098/98-9.226/09 

PENALIDADE:Art. 45, I, “d”, da Lei 7.098/98-7.867/02 Assim, inobstante ao 

requerimento da Autora para que o Requerido exibisse o processo 

administrativo e seus respectivos documentos, compete àquele que 

propõe a ação, a prova do alegado, não sendo razoável esperar na 

hipótese que o Requerido providencie os documentos necessários para 

tanto, porquanto se trata de ação declaratória de inexistência de débito 

fiscal c/c anulatória de débito fiscal, cuja CDA possui presunção de 

liquidez e certeza do título executivo, a ser elidida pela Autora – parágrafo 

único, art. 3º, da Lei n.º 6.830/80[1]. Cabe ao interessado, aqui a Autora, 

dirigir-se a repartição competente e pleitear a vista e cópia do 

procedimento administrativo que originou a inscrição em dívida ativa. 

Somente em caso de negativa pelo respectivo órgão é que o julgador 

eventualmente determinará que o Requerido traga aos autos cópia do 

procedimento administrativo. In casu, não há notícia de que à Autora tenha 

sido negado o acesso ao procedimento administrativo. Portanto, deveria a 

Autora ter demonstrado cabalmente o fato constitutivo do seu direito, 

sendo seu onus probandi, consoante o art. 373, I, do CPC. Sobre isso 

ressaltamos que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza 

e legitimidade, e, ainda, que cabe ao interessado fazer prova de fatos 

capazes de desconstituir o título executivo. Não se desincumbindo do seu 

mister, a improcedência do pedido é o que se impõe. Portanto, não ocorre 

a hipótese telada a ensejar na nulidade da CDA. Ou seja, para 

reconhecimento de eventual vício da CDA em questão que eive o título, 

deveria a Autora comprovar inequivocamente suas razões, o que de fato, 

não se desincumbiu do ônus, mormente quando a produção da prova com 

este é interesse da parte devedora. O TJMT mantém o mesmo 

entendimento: “TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – 

RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 

– COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO CONTRIBUINTE – ART. 333, II, DO CPC – 

SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. Cumpre à parte devedora, ao se valer de embargos 

ou exceção de pré-executividade para obstar o prosseguimento do 

processo de execução, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito postulado, conforme o disposto no art. 333, II, do CPC. 

Se a contribuinte não demonstra a ausência de notificação do lançamento 

do tributo cobrado, cujo ônus lhe competia, não há alternativa senão a 

reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da 

execução fiscal.” (Ap 16100/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, 

Publicado no DJE 06/07/2015) Consecutivamente, diante da não 

comprovação das razões de oposição da Autora com relação ao 

processo administrativo, o Tribunal de Justiça deste Estado, já se 

pronunciou a respeito: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA 

– CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO 

OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – 

VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1- Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que 

observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2- Os 

parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser 

observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (Ap 65151/2017, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 

30/10/2017) Assim, a mera alegação da Autora de isenção da incidência 

do ICMS, sem qualquer demonstração das suas razões, não implica a 

nulidade do título, que conforme previsão contida nos arts. 6º, § 1º e 202, 

V, da Lei n. 6.830/80, regulamentadora das execuções fiscais, contem 

eloquentemente os requisitos necessários à validade da certidão da dívida 

ativa referenciados na legislação pertinente e que pressupõe sua 

legitimidade. Frise-se que não houve a juntada da cópia do procedimento 

administrativo tributário aos autos, assim as informações consideradas 

neste interim tomam por base as alegações das Partes e da própria CDA, 

de onde de colhemos a informação de que o caso em apreço trata-se do 

falta de recolhimento de ICMS estimativa desconto e falta de recolhimento 

ICMS estimativa simplificada. Portanto, deve ser refutada a tese da Autora 

para nulidade de processo administrativo e consequente cancelamento da 

CDA, pois como se examina dos dados da Certidão de Divida Ativa 

alhures, constata-se a existência de todos os requisitos essenciais para 

sua validade, isto é: “o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre 

que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; o valor 

originário da dívida, bem como o terno inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; a indicação, se for 

o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; o número do processo 

administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da 

dívida”. No que diz respeito a empresa Autora estar inscrita sob os 

CNAE’s ns.º 8610-1/01 e 8630-5/03, respectivamente atividades de 

atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidade de atendimento a 

urgência e, alusivo a atividade médica ambulatorial restrita a consultas, até 

mesmo com inscrição de contribuição de ICMS baixada, verifica-se que a 

hipótese da incidência da cobrança de ICMS, diante de todo o já exposto, 

inexiste demonstração efetiva no sentido de que a Autora não tenha 

promovido circulação de mercadorias acompanhadas de notas fiscais 

idôneas, a desfazer a presunção de veracidade da CDA. Cabe-nos ainda 

levar em consideração que a Autora, enquadrada nos Códigos Nacional 

de Atividades Econômicas alhures mencionados, encontra-se baixada 

como contribuinte de ICMS desde 15/05/2008, ou seja, antes dos fatos 

geradores dos tributos que originaram a CDA em questão (2011, 2012, 

2013 e 2014 – ID. 4927080 – pág. 16). Em relação à atividade da Autora, 

que é prestadora de serviço de saúde (atividades de atendimento 

hospitalar, exceto pronto socorro e unidade de atendimento a urgência e, 

alusivo a atividade médica ambulatorial restrita a consultas) informa-se 

que referido serviço consta no item 4, da Lista de Serviços Anexa a Lei 

Complementar nº 116/2003, que trata dos serviços sujeitos ao Imposto 

Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN de competência dos 

municípios. Sendo assim, a empresa não é contribuinte do ICMS, mas sim 

de ISSQN. Nesse caso, não há necessidade de manter-se a inscrição 

estadual, o que justifica a baixa da inscrição junto ao Cadastro de 

Contribuinte deste Estado desde 2008. Entretanto, ressalta-se que em 

relação às aquisições feitas a distância, em operações interestaduais, in 

casu, não identificadas e refutadas pela Autora especificamente uma a 

uma, por não ser contribuinte do imposto, existem hipóteses de incidência 

do tributo, conforme podemos constatar: O Protocolo ICMS nº 21/2011, do 

qual o Estado de Mato Grosso é signatário, em sua cláusula primeira, 

determina: Cláusula primeira Acordam as unidades federadas signatárias 

deste protocolo a exigir, nos termos nele previstos, a favor da unidade 

federada de destino da mercadoria ou bem, a parcela do (...) - ICMS - 

devida na operação interestadual em que o consumidor final adquire 

mercadoria ou bem de forma não presencial por meio de internet, 

telemarketing ou showroom. Parágrafo único. A exigência do imposto pela 

unidade federada destinatária da mercadoria ou bem, aplica-se, inclusive, 

nas operações procedentes de unidades da Federação não signatárias 

deste protocolo.(...). Destaque nosso. E ainda, no mesmo sentido, os 

termos do aludido Protocolo encontram-se disciplinados no artigo 398-Z-5 

das Disposições Permanentes do Regulamento do ICMS deste Estado, 

aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 06.10.89, como segue: Art. 398-Z-5 

Nas operações interestaduais que destinarem bem ou mercadoria a 

consumidor final, pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto, 

domiciliado no território mato-grossense, adquiridos de forma não 

presencial, por meio de internet, telemarketing ou showroom, será exigida 

a parcela do ICMS devida ao Estado de Mato Grosso, em conformidade 

com o disposto neste artigo. (cf. caput da cláusula primeira do Protocolo 

ICMS 21/2011 – efeitos a partir de 1° de maio de 2011) § 1° O 

estabelecimento remetente, na condição de substituto tributário, será 

responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, em favor deste 

Estado, apurado na forma do parágrafo seguinte. (cf. cláusula segunda do 

Protocolo ICMS 21/2011 – efeitos a partir de 1° de maio de 2011) § 2° A 

parcela do imposto devida ao Estado de Mato Grosso será obtida pela 

aplicação da alíquota interna, fixada para o bem ou mercadoria, sobre o 

valor da respectiva operação, deduzindo-se o valor equivalente aos 

seguintes percentuais aplicados sobre a base de cálculo utilizada para 

cobrança do imposto devido na origem: (cf. caput da cláusula terceira do 

Protocolo ICMS 21/2011 – efeitos a partir de 1° de maio de 2011) I – 7% 

(sete por cento) para as mercadorias ou bens oriundos das Regiões Sul e 
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Sudeste, exceto do Estado do Espírito Santo; II – 12% (doze por cento) 

para as mercadorias ou bens procedentes das Regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste e do Estado do Espírito Santo. § 3° O ICMS devido à unidade 

federada de origem da mercadoria ou bem, relativo à obrigação própria do 

remetente, é calculado com a utilização da alíquota interestadual. (cf. 

parágrafo único da cláusula terceira do Protocolo ICMS 21/2011 – efeitos a 

partir de 1° de maio de 2011) § 4° A parcela do imposto a que se refere o 

caput deste artigo deverá ser recolhida pelo estabelecimento remetente, 

antes da saída do bem ou mercadoria, por meio de GNRE On-Line ou de 

DAR-1/AUT, exceto quando o remetente for credenciado como substituto 

tributário junto à Secretaria de Estado de Fazenda, na forma indicada no 

artigo 5° do Anexo XIV deste regulamento, hipótese em que o recolhimento 

deverá ser efetuado até o dia nove do mês subsequente ao da ocorrência 

do fato gerador. (cf. caput da cláusula quarta do Protocolo ICMS 21/2011 – 

efeitos a partir de 1° de agosto de 2011) § 5° Sem prejuízo da incidência 

dos acréscimos legais cabíveis, será exigível a partir do momento do 

ingresso do bem ou mercadoria no território deste Estado, o pagamento do 

imposto relativo à parcela a que se refere o caput deste artigo, quando o 

bem ou mercadoria estiverem desacompanhados do documento 

correspondente ao recolhimento do ICMS e a operação: I – for procedente 

do Estado do Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina ou São Paulo; (cf. inciso I do parágrafo único da 

cláusula quarta do Protocolo ICMS 21/2011, combinado com os Protocolos 

ICMS 30/2011 e 43/2011 – efeitos a partir de 15 de julho de 2011) II – for 

precedente de unidade federada não arrolada no inciso anterior, na 

hipótese em que o estabelecimento remetente não esteja regularmente 

credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda, na forma 

preconizada no § 4° deste artigo. (cf. inciso II do parágrafo único da 

cláusula quarta do Protocolo ICMS 21/2011 – efeitos a partir de 1° de maio 

de 2011) § 6° O disposto neste artigo não se aplica às operações de que 

trata o Convênio ICMS 51/00, de 15 de dezembro de 2000. (cf. cláusula 

quinta do Protocolo ICMS 21/2011 – efeitos a partir de 1° de maio de 2011) 

§ 7° Às operações a que se refere o caput deste artigo aplicam-se, ainda, 

as disposições do caput e dos §§ 5°, 6° e 7° do artigo 216-M-1 deste 

regulamento. § 8° Fica dispensada a observância do disposto no artigo 

216-M-1 deste regulamento quando a operação de remessa do bem ou 

mercadoria para este Estado, nas hipóteses descritas no caput deste 

artigo, for acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. (efeitos a partir de 

1° de maio de 2011) (Destaque nosso). Ou seja, nos termos da legislação 

vigente, mesmo isenta da cobrança de ICMS em sua inscrição estadual, 

podem ocorrer operações em que a Autora seja efetivamente sujeito 

passivo da cobrança do Tributo, pois, conforme os destaques efetuados, 

a norma de que trata o aludido Protocolo aplica-se às mercadorias ou bens 

adquiridos por consumidor final, pessoa física ou jurídica não contribuinte 

do imposto, de forma não presencial, efetuadas através dos seguintes 

meios: internet, telemarketing ou showroom. Logo, não havendo prova em 

contrario que refute essa modalidade de aquisição feita por pessoa 

jurídica, não contribuinte do imposto, conclui-se que tais operações que 

originaram os fatos geradores descritos na CDA, estão sujeitos a 

exigência do ICMS de que trata o Protocolo ICMS nº 21/2011. Salienta-se, 

ainda, que o estabelecimento remetente, na condição de substituto 

tributário, será responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, em 

favor deste Estado. O imposto deverá ser recolhido, antes da saída do 

bem ou mercadoria, nos termos do § 4°, do artigo 398-Z-5 do RICMS/MT. 

Assim, quando o bem ou mercadoria estiverem desacompanhados do 

documento correspondente ao recolhimento do ICMS, o imposto será 

exigível a partir do momento do ingresso do bem ou mercadoria no 

território deste Estado, sem prejuízo da incidência dos acréscimos legais 

cabíveis, nos termos do § 5°, do artigo 398-Z-5 do RICMS/MT. Portanto, 

apesar das alegações da Autora por ser isenta da cobrança de ICMS 

conforme sua situação cadastral no Estado, não houve comprovação de 

que as operações dos fatos geradores descritos na CDA, não eram 

exigíveis do tributo. Pelo que consta dos autos não há como se aferir a 

irregularidade apontada na constituição dos débitos tributários, a ensejar 

nulidade ou ilegalidade da cobrança. Desse modo, de acordo com o 

entendimento do STF, não configura arbitrariedade a apreensão de 

mercadoria pelo Fisco quando o contribuinte não comprova o recolhimento 

do ICMS devido por lei, tampouco seria arbitrária então a cobrança do 

tributo, porquanto constitui o ato infração material de caráter permanente, 

bem como quando possui pendência no sistema da conta corrente fiscal, 

como é o caso, já que a própria Autora diligenciou-se pela negociação da 

dívida junto ao órgão de arrecadação fazendária – ID. 4927080, pág. 

07/10. Ainda, há que se ressaltar que no tocante a matéria aqui discutida, 

dispõe a Lei nº 8.715/2007, que acrescentou o artigo 39-B a lei 7098/98, a 

admissão de formas de constituição de crédito tributário o Aviso de 

Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da 

Conta-Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou 

Termo de Apreensão e Depósito. Desse modo, pelo que consta nos autos, 

os tributos inscritos na conta corrente fiscal da Autora foram devidamente 

constituídos mediante Documento de Arrecadação Fiscal, plenamente 

possível, não prosperando a tese de ausência de notificação do PAT, 

pertinente ao lançamento tributário, até mesmo porque, diante da ausência 

do procedimento tributário de constituição do crédito, não há como se 

considerar tal alegação. Inexistindo o procedimento administrativo em sua 

integralidade à corroborar as alegações da Autora, não há que se 

considerar ter sido o seu direito cerceado, uma vez que, a teor do art. 41 

da Lei n. 6.830/80, é possível ao devedor ter acesso aos autos do 

processo administrativo na repartição competente cabendo a este se 

entender necessário para o exercício de seu direito de defesa, extrair 

cópias das peças que o instruem Por conseguinte, deveria então a Autora 

ter comprovado que não houve responsabilização pelo Fisco à ensejar a 

inscrição da CDA n.º 201611116 que ocorreu em 11/10/2016, com 

eventual notificação no processo administrativo. Imperioso faz-se 

colacionar ainda os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, 

acerca do onus probandi, imputado à parte devedora em face as 

execuções fiscais/CDAs: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 

DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ANÁLISE DE NULIDADE DA CDA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. 

PRODUÇÃO DE CÓPIAS. ÔNUS DA EMBARGANTE. 1. A solução integral 

da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao 

art. 535 do CPC. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de 

certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, 

ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução 

da controvérsia. 3. "A despeito da possibilidade de o magistrado 

determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a 

requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos 

termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda 

Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata 

de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a 

ser ilidida por prova a cargo do devedor." (REsp 1.239.257/PR, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011, 

DJe 31/03/2011). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.580.219 – RS. MINISTRO HERMAN BENJAMIN. 18/08/2016) 

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ART. 535. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 

SÚMULA 284/STF. ARTS. 399, II, DO CPC E 41 DA LEI N. 6.830/80. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 

PEDIDO DE CÓPIAS DE AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. 

ÔNUS DO EMBARGANTE. 1. É deficiente a fundamentação do recurso 

especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma 

genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão 

incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se, na hipótese, 

o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Os arts. 399, I, do CPC e 41 da Lei n. 

6.830/80 não foram objeto de análise ou apreciação pelo Tribunal de 

origem, o que revela a ausência de prequestionamento. Incidência dos 

verbetes 282 e 356 da Súmula do STF. 3. O ônus da juntada de processo 

administrativo fiscal é da parte embargante, haja vista a presunção de 

certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por 

prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que 

aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. Precedentes (AgRg no REsp 

1.475.824/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

24/2/2015, DJe 3/3/2015; AgRg no REsp 1.475.824/PR, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda TURMA, julgado em 24/2/2015, DJe 3/3/2015; 

AgRg no Ag 750.388/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

19/4/2007, DJ 14/5/2007, p. 252). 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.523.791 – RS. MINISTRO 

OG FERNANDES. 25/08/2015) Por conseguinte, ante a documentação 

carreada aos autos, não há como saber se os lançamentos foram 

indevidos, e, consequentemente, se há ilegalidade no ato estatal. Assim, 

impossível formar um juízo de convencimento capaz de ensejar a exclusão 

de débitos na conta corrente fiscal da Autora. POSTO ISSO, e pelo mais 

que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE o pleito desta ação 

declaratória de inexistência de débito fiscal interposta por CLINICA DO DR. 

MARCELO SANDRIN LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO em 
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razão da fundamentação precedente e como preconizado no artigo 487, 

inciso I, do CPC. Condeno a Autora ao pagamento da verba honorária da 

parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 

4º, III, do mesmo dispositivo legal. Custas processuais previamente 

recolhidas. Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, 

arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 

2017 ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito [1] Art. 3º - A Dívida Ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo 

Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser 

ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem 

aproveite.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037358-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES GUARANTA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL 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. 1037358-80.2017.8.11.0041 Vistos. 1. 

Cuida-se de Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar, impetrado por 

Refrigerantes Guarantã Ltda., contra ato do Subprocurador Geral Fiscal 

da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando a imediata 

sustação/cancelamento do nome da Impetrante do protesto em título em 

vista da existência da Ação Anulatória de Débitos nº. 

1019595-03.2016.8.1.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá-MT. 2. Por cautela, o pedido de liminar será 

apreciado após as informações prestadas pela autoridade coatora. 3. 

Assim, notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 

7º, I, da Lei n. 12.016/2009). 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

informações, certifique-se e façam-me os autos conclusos, para a 

apreciação do pedido de liminar. 5. Cumpra-se com as providências 

necessárias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038326-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TENDOLINI SACIOTTO OAB - SP239524 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DA 

CAPITAL VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1038326-13.2017.8.11.0041 

Vistos. 1. Analisando detidamente os autos, verifico que no id nº. 

11233719 fora indexado tão somente a guia de custas judiciais e taxa 

judiciária, sem, contudo, o seu comprovante de pagamento. 2. Assim, à 

vista das alegações alinhadas alhures e em observância aos princípios da 

economia processual e da celeridade, determino a emenda à inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do § 

único do art. 321 do CPC, para que a parte autora comprove o pagamento 

das custas judiciais e taxa judiciária. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 2 

de fevereiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-21 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

Processo Número: 1036610-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MK COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXCEPTO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1036610-48.2017.8.11.0041 Vistos etc. 

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade, referente à execução fiscal nº 

37955-71.2014.811.0041 a qual tramita de forma física, sendo que fora 

distribuída no sistema PJE, contudo, a exceção de pré-executividade deve 

ser processada nos próprios autos principais e não de forma autônoma 

como o presente caso. Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

verba honorária. Arquivem-se estes autos, com as baixas e demais 

formalidades de estilo. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 355126 Nr: 25489-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOLOJA INSTALAÇOES COMERCIAIS 

LTDA, AIRTON CRESPIM DA SILVA ME, ANA MARIA ZANINI, ANTONIO 

ALVES CASTRO, MANOEL PINHEIRO DA COSTA, ILDO LIMA DE SOUZA, 

CLAUDEMIR CORCHAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Posto isso, rejeito os Embargos Declaratórios de fls. 49-54, 

permanecendo inalterada a decisão atacada (fls. 37-45), ante a 

inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.No 

tocante ao pedido do Credor de penhora de valores (fl. 55), considerando 

que o art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em deposito ou 

aplicação em instituição financeira, como preferencia na ordem de 

penhora. Deste modo que, com fulcro no artigo supracitado c.c o art. 854 

do CPC e diante as disposições do Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, defiro 

o pedido de penhora on-line, logo, determino que se realize o bloqueio via 

do sistema Bacenjud, de numerário que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias do executado regularmente citado AIRTON CRESPIM DA 

SILVA – CPF 005.091.329-87, a fim de satisfazer o débito no valor de 

R$7.639,19 (sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezenove 

centavos). Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Havendo quantia razoável, nos termos do artigo 5º do Provimento nº 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Em seguida, intime-se o Executado, 

dando-lhe ciência da penhora formalizada.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035945-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO SANCHES OAB - SP75987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DA 

CAPITAL VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1035945-32.2017.8.11.0041 

Vistos. 1. Analisando detidamente os autos, verifico que no id nº. 

10907279 fora indexado tão somente um comprovante de pagamento de 
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custas judiciais, sem, contudo, a sua respectiva guia de custas e taxa 

judiciária. 2. Assim, à vista das alegações alinhadas alhures e em 

observância aos princípios da economia processual e da celeridade, 

determino a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do § único do art. 321 do CPC, para que a parte 

autora traga aos autos a guia das custas judiciais e taxa judiciária 

referente ao presente feito. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

fevereiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002628-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZELIA ALVES CARNEIRO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1002628-09.2018.8.11.0041 Vistos, 

etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela, ajuizada por Maria Luzélia Alves Carneiro Santos 

em face do Estado de Mato Grosso em que a parte autora pleiteia a tutela 

antecipada para suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido 

bem como a exclusão do nome da autora das restrições oriundas do 

débito de IPVA, com a expedição de certidão negativa ou positiva com 

efeitos de negativa e levantamento das negativações perante os órgãos 

restritivos e protestos. 2. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 

023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de 

Execução Fiscal da Capital tem a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com 

exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” 3. Assim sendo, para se evitar eventual nulidade, necessário se 

faz que a parte requerente traga aos autos a Certidão de Dívida Ativa em 

discussão no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002629-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO HENRIQUE SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1002629-91.2018.8.11.0041 Vistos, 

etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela, ajuizada por Lauro Henrique Santos em face do 

Estado de Mato Grosso em que a parte autora pleiteia a tutela antecipada 

para suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido bem como a 

exclusão do nome da autora das restrições oriundas do débito de IPVA, 

com a expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa 

e levantamento das negativações perante os órgãos restritivos e 

protestos. 2. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal 

da Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das 

ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” 3. Assim 

sendo, para se evitar eventual nulidade, necessário se faz que a parte 

requerente traga aos autos a Certidão de Dívida Ativa em discussão no 

presente feito, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001655-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GALLO (IMPETRADO)

ROGERIO GALLO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1001655-54.2018.8.11.0041 Vistos etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar redistribuído 

da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, movido por 

Rádio e Televisão Brasil Oeste Ltda., em desfavor da Superintendência de 

Análise da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda Pública de 

Mato Grosso – SEFAZ/MT, na pessoa do Secretário de Estado de 

Fazenda, Rogério Gallo. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº. 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 Assembleia 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 e cumpra-se. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36675 Nr: 3129-85.2017.811.0082

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO GEORGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como depositar o valor de R$ 33,87 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça OMAR WAYDE GONÇALVES, Banco Caixa Econômica, 

Banco: 104, Agência 1695, Conta Corrente 23176-3, CPF: 338.983.166-53, 

não podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que 

cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37252 Nr: 3446-83.2017.811.0082

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AIRTON DE OLIVEIRA, MARILEY 

VENTURA GOMES, ROBERTO DOURADO DA SILVA, ANGELA MARIA DA 

SILVA, JOSE CARLOS RAMOS, CINOBILINO RODRIGUES DE ALMEIDA, 

DEISIANE ALVES CAMARA, MARIANA LIMA PEREIRA, ALCIONE PEREIRA 

BABUGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTRO DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20 (vinte ) dias

Nome do(a) Citando(a):DAQUELES DESCONHECIDOS OU INCERTOS QUE 

POSSUEM INTERESSES JURÍDICONO DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA 

COLETIVA (CPC, ART. 256, INCISO I)

Resumo da Incial:OCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

DE CURSO D'AGUA QUA TRAVESSA O BAIRRO DR. FÁBIO COM A RUA 

WILSON SANTOS A MONTANTE E CORREGÓ TRÊS BARRAS A JUSANTE 

PRÓXIMO DA RUA FELIZ NATAL.

Decisão/Despacho:Vistos em correição. Cuida-se de Ação Civil Pública 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ (MT), JOSÉ AIRTON DE OLIVEIRA, MARIELY VENTURA GOMES, 

ROBERTO DOURADO DA SILVA, ÂNGELA MARIA DA SILVA, JOSÉ 

CARLOS RAMOS, CINOBILINO RODRIGUES DE ALMEIDA, DEISIANE ALVES 

CAMARA, MARIANA LIMA PEREIRA, ALCIONE PEREIRA BABUGEM, todos 

devidamente qualificados nos autos, bem assim eventuais sucessores e 

demais ocupantes da área de preservação permanente do curso d’água 

localizado no Bairro Dr. Fábio, entre as Ruas Wilson Santos e Feliz Natal. 

CITEM-SE os requeridos para, querendo, apresentarem contestação no 

prazo legal. DEFIRO o pedido do representante do MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL de fl. 10-v, por conseguinte, DETERMINO a citação por edital 

daqueles desconhecidos ou incertos que possuem interesse jurídico no 

deslinde da presente demanda coletiva (CPC, art. 256, inciso I), atendo-se: 

1. A publicação do edital será única e deverá permanecer pelo prazo de 

20 (vinte) dias úteis, considerando a sua natureza processual (CPC, art. 

257, inciso III c/c art. 219). 2. O prazo para apresentação de contestação 

pelos interessados desconhecidos ou incertos começará a correr após o 

decurso do prazo constante no item 1. (CPC, art. 231, inciso IV). 3. Não 

sendo apresentada contestação pelos interessados desconhecidos ou 

incertos no prazo assinalado no item 1., desde já, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA, que atuará como curador especial (CPC, art. 72, inciso II e 

parágrafo único), devendo apresentar contestação no prazo legal (CPC, 

art. 335, inciso III c/c art. 186 e §1º), apontando as provas que 

eventualmente pretenda produzir. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:ELIANA MONTILHA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27652 Nr: 66-86.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 18.841, RODRIGO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 

12.963

 Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade de fls. 

12/16, por conseguinte, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA da 

executada S. F. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, bem como 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamente 

no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.Condeno a executada nas 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios 

que fixo em R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, §

§2º e 8º, do Código de Processo Civil.Deixo de submeter ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 08 de fevereiro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28345 Nr: 545-79.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucimeire Marques de 

Oliveira - OAB:6484/MT

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito relativo à 

CDA n. 1252080, conforme noticiado pelo exequente à fl. 131, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que Certidão de Dívida 

Ativa n. 1252080 já contempla os honorários advocatícios em favor da 

Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

3. Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

 6. P.R.I.C.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34142 Nr: 1382-03.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ALVES SILVENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Róber César da Silva - 

OAB:4784-B

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, por conseguinte, DETERMINO o prosseguimento da execução 

até seus ulteriores termos.Deixo de condenar a excipiente/executada em 

honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de 

exceção de pré-executividade. Decorrido o prazo para interposição de 

recurso voluntário, intime-se o excepto/exequente, pessoalmente, para 

requerer o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 08 de fevereiro 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36464 Nr: 3021-56.2017.811.0082

 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: EXCLUSIVA PARK ADMINISTRAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CESAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$ 67,74 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 
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110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21867 Nr: 491-55.2012.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudon Jorge da Cruz Filho, Luiz Eduardo 

Coelho Leão, Carmindo Francisco Ferreira, Célio Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubi Fachin - Procurador 

Municipal - OAB:3.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUILHERME COSTA 

COUTINHO, para devolução dos autos nº 491-55.2012.811.0082, Protocolo 

21867, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34856 Nr: 1880-02.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA, 

FILOGONIO TEODORO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - 

OAB:6107/MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Intimem-se as partes.Decorrido o prazo para interposição 

de recurso voluntário, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido formulado pelo exequente.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8078 Nr: 702-33.2008.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Luiz Manfrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aney Martins Evangelista - 

OAB:12.615/A, Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota - 

OAB:11343/B

 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.Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34307 Nr: 1504-16.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMERCIO E LOCAÇÃO DE 

PAINEIS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Duques dos Santos - 

OAB:14423, Valéria Castilho Munhoz Vivian - OAB:5956

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Deixo de condenar a executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de 

pré-executividade. Intime-se o exequente, pessoalmente, para requerer o 

que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36459 Nr: 3016-34.2017.811.0082

 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: DIEGO JOSE AMARAL DE ALMEIDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegacia Especializada do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Alaertes Techi - OAB:5828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, evidenciado o não cabimento do mandado de 

segurança na hipótese, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 330, 

inciso III, do CPC, c/c art. 10, da Lei n. 12.016/09, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de setembro de 

2017.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 434247 Nr: 10320-44.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:OAB/MT - 7645

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena de Alex Alexandre da Silva, em 

cumprimento de pena no regime semiaberto.

A fls. 172, consta o cálculo de liquidação de pena dando conta de que o 

penitente alcançou o requisito objetivo para progressão de regime em 

27/01/2018.

Às fls. 187/190, a Defesa requereu a retificação do cálculo de fls. 172, 

para que seja computado no campo detração o período em que o penitente 

permaneceu preso provisoriamente pelos fatos que deram origem a 

presente guia de execução.

Requereu ainda a progressão ao regime mais brando.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do 

pedido, para que seja computado o período de 07/02/2001 a 26/04/2001 

(fls. 22/v e 28) como pena efetivamente cumprida.

Quanto ao pedido de progressão de regime, o representante Ministerial 

permaneceu silente.

Pois bem, em relação ao pedido de detração, assiste razão ao Ministério 

Público e a Defesa, porquanto o penitente permaneceu recolhido 

provisoriamente no período de 07/02/2001 a 26/04/2001, conforme 

demonstram os documentos de fls. 22/v e fls. 28, devendo ser o referido 

lapso temporal lançado no campo detração do cálculo de pena.

Retificado o cálculo de liquidação, na forma supramencionada, denota-se 

que o penitente alcançou o requisito objetivo para progressão de regime 

em 07/11/2017.

No que se refere ao requisito subjetivo, em análise ao sistema de 

monitoramento eletrônico, nota-se que o penitente descumpriu as 

condições impostas ao regime semiaberto, porquanto o relatório de 

monitoramento, dos últimos três meses, apontou que seu equipamento 

eletrônico permaneceu com “bateria baixa”, “sem sinal de GPRS” “sinais de 

GPS e GPRS perdidos”, além de se encontrar fora da “área de inclusão”.
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Desta forma, ante as violações constantes no relatório do monitoramento 

eletrônico, INDEFIRO o pedido de progressão de regime, por ausência do 

requisito subjetivo.

Via de consequência, designo audiência de justificação para o dia 

21/02/2018, às 14h.

Intime-se o penitente por meio da Defesa constituída a fls. 187/190.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 480366 Nr: 20158-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL JESUS DAUBIAN COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT

 Intime-se a advogado para que se manifeste a partir de decisão de fls. 68

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 406033 Nr: 10599-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO. OAB/MT: 7.527

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

25/04/2018, ÀS 14:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. DESIGNO a continuação da audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25/04/2018 às 14h30min, oportunidade 

que serão ouvidas as testemunhas de defesa Marcia Cristina Rodrigues 

Neves e Marlene Medeiros Alves, e, ainda, interrogado o réu. Intime-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 494385 Nr: 33635-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO LUSTOSA

 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): Bruno Lustosa, Rg: 30663016 SSPMT MT Filiação: 

Valdirene Lustosa, data de nascimento: 31/03/1998, brasileiro(a), natural 

de São félix do araguaia-MT, solteiro(a), pintor/soldador, Endereço: Rua 

Comandante Costa, Nº 1255, Bairro: Centro Sul, 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, c/c Art. 14, inciso II, 

ambos do CP, 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

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148489 Nr: 15603-92.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LUIZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO DIAS 

CARVALHO - OAB:15422, MARIZETE SANTOS FRANÇA - OAB:16457

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLEINY LETICIA DA 

CRUZ, para devolução dos autos nº 15603-92.2009.811.0042, Protocolo 

148489, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 473779 Nr: 13680-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDC

 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): Luis Pedroso da Cruz, Rg: 21341710 SSP MT Filiação: 

Conceição Pedrosa da Cruz., data de nascimento: 08/12/1986, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), aux. de servente, 

Endereço: Rua Alexandre de Barros, Nº 813, Bairro: Chacará dos 

Pinheiros, 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. 213, Caput, c/c Art. 147, Caput, na 

forma do Art. 69, todos 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:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 509786 Nr: 2518-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - OAB/MT 19194

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

16/03/2018, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.
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Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 503438 Nr: 42489-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 

MAURICIO SANTOS GRECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROL SILVA DE CASTRO 

ALVES - OAB:

 I – Prejudico a presente solenidade, em face da ausência das 

testemunhas para o ato.

II – Designo audiência para o dia 20.04.2018 às 17h00, para oitiva das 

testemunhas.

III – Intimem-se.

IV – Nomeio para o ato e audiências posteriores o Defensor Público que 

atua perante essa Vara.

V - Às providências.

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

LUIS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 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:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, em face da ausência da testemunha e 

do réu.

II – Defiro o pedido da defesa para juntada de substabelecimento.

III – Designo audiência para dia 20.04.2018 às 16h00, para interrogatório 

do réu.

IV – Intime-se o réu para a audiência.

 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

FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA

 Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 403113 Nr: 7444-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MORAES CHARUPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7444-53.2015.811.0042 (CÓDIGO: 403113) 

AUTORMINISTÉRIO PÚBLICORÉU WAGNER MORAES CHARUPAVISTOS 

ETC.I- Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto 

a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra WAGNER MORAES CHARUPA, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.Cite-se o 

acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em 

sua resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). Às providências.Cuiabá 

/MT, 16 de maio de 2017.Lídio Modesto da Silva filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 403113 Nr: 7444-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MORAES CHARUPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:

 O MM. Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e vídeo e parte dispositiva segue transcrita:

“Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado 

WAGNER MORAES CHARUPA. Todavia aplico-lhe as seguintes medidas 

cautelares:

1) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);

2) Não mudar de residência sem comunicação prévia ao juízo;

Advirto o autuado que o não cumprimento de qualquer dos compromissos 

fixados ensejará a decretação da prisão preventiva.”

O acusado dá-se por CITADO nesta data e requer a nomeação da 

Defensoria Pública para sua defesa.

Restabeleço o curso e o prazo prescricional da ação penal.

Remetam-se os autos à Defesa para apresentação de Resposta à 

Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ser posto em liberdade salvo 

se por outro motivo estiver preso.

Saem os presentes devidamente intimados e o acusado cientificado da 

medida cautelar e obrigações acima fixadas e inclusive advertido das 

consequências de seu descumprimento. Após, cientificado da concessão 

de liberdade provisória com a medida cautelar imposta, pelo acusado, foi 

dito estar ciente das consequências do não atendimento das exigências 

legais, comprometendo-se a comparecer em Juízo, ou fora dele, sempre 

que intimado”.

 Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captadas em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Thalís, Estagiária de Direito, digitei.

 Nada mais havendo, encerrou-se a presente audiência com a assinatura 

de todos os presentes.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

MARINEY FATIMA NEVES

Advogada de defesa

WAGNER MORAES CHARUPA

 Acusado

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415306 Nr: 20356-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO DA SILVA MAGALHÃES, 

Filiação: Francisca Valeria dos Santos Magalhães e Gumercindo Paulo 
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Magalhães, data de nascimento: 03/06/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, desempregado, Telefone 9218-0482. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, PARA, NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, CONSTITUA NOVO PATRONO PARA PROSSEGUIR NA 

SUA DEFESA, OU ENTÃO, MANIFESTE O DESEJO DE SER ASSISTIDO 

PELA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, SOB ADVERTENCIA QUE NO 

SEU SILENCIO SERÁ NOMEADA PARA O ATO.

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494624 Nr: 33897-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO GIACOMINI DELATORRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:

 Vistos etc.

 I – Cumprida a finalidade da Carta, devolva-se.

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

YURI ROBSON NADAF BORGES

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 403113 Nr: 7444-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MORAES CHARUPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:

 Diante do exposto e estando presentes a materialidade delitiva, indícios de 

autoria e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a 

PRISÃO PREVENTIVA de WAGNER MORAES CHARUPA, o que faço com 

fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo 

Penal.Expeça-se o competente Mandado de Prisão, encaminhando-o para 

imediato cumprimento.Proceda-se ao lançamento dos dados referentes à 

ordem de prisão do acusado no sistema do CNJ, conforme a praxe. 

Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, encaminhe-se ao arquivo provisório.Cumpra-se. Cuiabá, 21 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.: 486847 Nr: 26462-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROQUE FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOURENÇO 

MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB:20.108/B, GETÚLIO ANTÔNIO 

DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:20.906/O, RAFAEL PEREIRA MOLINA - 

OAB:23.277, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 26462-89.2017.811.0042 (CÓDIGO: 486847)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOSE ROQUE FRAPORTI

 Vistos.

 I - Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

II - Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

III - Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 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.: 460415 Nr: 115-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDINEY LIBÓRIO 

FELICIANO - OAB:

 CÓDIGO: 460415 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. 59/61, 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. 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. 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, 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.: 452911 Nr: 30068-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 CÓDIGO: 452911

 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 
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como, acerca do laudo pericial apresentado às fls. 61/63, impugnando e 

apresentando as razões de tal proceder, como forma de acelerar a 

destinação do material, seja para destruição, seja para guarda ou 

restituição do armamento.

Após as devidas manifestações em relação à destinação da arma, 

oficie-se a Delegacia de Armamentos e Químicos, na Polícia Federal, para 

que informe se há registro da arma e, caso positivo, encaminhe a este 

Juízo nome e endereço do proprietário. Consigne no ofício que a resposta 

poderá ser encaminhada no e-mail desta Vara, discriminando em seu texto 

o respectivo endereço.

Após, intime-se o proprietário da arma de fogo para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente junto aos autos documento de registro da arma 

de fogo e autorização para portar o referido artefato, sob pena de decreto 

de perda do bem.

Apresentado o referido documento e certificada a propriedade pela 

Senhora Gestora, proceda-se à restituição.

Em não sendo encontrado registros do proprietário da arma de fogo, em 

cumprimento ao Provimento n°05/2017 – CGJ decreto o perdimento da 

arma de fogo, fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do Código Penal, 

determinando o encaminhamento ao Exército, nos moldes dos artigos 

1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

Por fim, aguarde-se a data da audiência designada para o dia 22.03.2018 

às 16h30min.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 367265 Nr: 7282-92.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA, ALTAIR DE 

ALMEIDA CAMARGO, ALEXANDRE LEONILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 INTIMAR A DR CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL OAB/MT 5344, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 20 DE ABRIL DE 2018 

ÀS 14:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420754 Nr: 26256-46.2015.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE FERNANDA FARIAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MIGUEL GARCIA NOGUEIRA, para devolução 

dos autos nº 26256-46.2015.811.0042, Protocolo 420754, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 490868 Nr: 30297-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÊNIO PORFÍRIO DE CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - OAB:22531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT

 Feito cód. 490868

Acusado: Hênio Porfírio de Campos Filho.

Diante do teor das informações de fls. 123 e certidão de fls. 131, colha-se 

a manifestação ministerial.

Certifique-se se houve manifestação do ilustre Defensor nos termos da 

intimação de fls. 129.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 462959 Nr: 38141-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RODRIGUES DE MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adrielle terçariol marques 

dos reis - OAB:22813/O, RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - 

OAB:17.895-MS

 Impulsiono NOVAMENTE estes autos para abrir vistas a(os) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de contrarrazões recursais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 479740 Nr: 19513-49.2017.811.0042

 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): PAULO VITOR DE OLIVEIRA COSTA, LUANA 

PEDRITA DE CAMPOS BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737

 Impulsiono estes autos para abrir vistas a(os) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 490172 Nr: 29601-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JUNIOR DE ALMEIDA SILVA, CARLA 

RAISSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 382357 Nr: 24195-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ALENCAR DAVAN - 

OAB:, CARLA ALENCAR DAVANÇO - OAB:15638, REGINA MACIEL 

DOS SANTOS - OAB:15.893-E

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 a 

imputação conferida ao réu VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA, 

brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido no dia 09/06/1995, portador do 
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RG n° 2635632-5 SSP/MT, filho de Maria de Fátima Moreira Fernandes 

Vieira e Melquiades Fernandes Vieira.Após o trânsito em julgado, nos 

termos do art. 383, §2º, do Código de Processo Penal, REMETAM-SE os 

autos ao Juizado Especial Criminal desta Capital para que, em face da 

referida desclassificação, aplique sanção ao condenado VITOR MOREIRA 

FERNANDES VIEIRA pela prática de infração penal de menor potencial 

ofensivo.PROCEDA-SE a incineração da droga apreendida.Quanto ao 

aparelho celular, marca LG, com bateria e chip da Claro e corrente cor 

dourada, por não interessarem ao deslinde do feito, RESTITUAM-SE ao 

réu.Condeno o réu ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, já que não comprovou sua hipossuficiência financeira e, 

ademais, foi defendido por advogado particular.Às providências. 

Expediente necessário. P.I.C.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 444826 Nr: 21655-60.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMMER OBERDAN DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 Intimação para a defesa manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 355115 Nr: 16852-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Gabryelle Alves - 

OAB:20878/0

 Vistos, etc...

Analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, não há 

elementos suficientes para a absolvição sumária do(s) acusado(s), razão 

pela qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 27/06/2018 às 

15hs30min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 77996 Nr: 15270-14.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MIRANDA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 Vistos, etc...

Intime-se pessoalmente o acusado, para que, no prazo de 08 (oito) dias, 

apresente as razões recursais (CPP, artigo 600).

No cumprimento do ato, o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se 

o advogado Márcio Sales de Freitas (OAB/MT 7.888) permanece atuando 

em sua defesa, se irá constituir um novo advogado ou se o juiz deve 

nomear um Defensor Público para patrocinar a sua defesa e, neste caso, 

deverá informar as razões pelas quais não têm condições de constituir um 

novo defensor.

Se o acusado manifestar pela impossibilidade de constituir um defensor 

particular, ou se o prazo para manifestação transcorrer in albis, desde já, 

nomeio o Defensor Público oficiante neste Juízo apresentar as razões 

recursais, concedendo-lhe vista dos autos por 08 (oito) dias (CPP, artigo 

263 e 600).

Com a apresentação das razões recursais, abra-se vista ao Ministério 

Público para apresentação das contrarrazões, no prazo legal de 08 (oito) 

dias (CPP, artigo 600).

Por fim, após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CPP, 

artigo 601).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 353906 Nr: 15511-75.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO RODRIGUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 Vistos, etc...

Considerando que o acusado atende aos requisitos previstos no artigo 89 

da Lei 9.099/1995, bem como nos incisos do artigo 77 do Código Penal, 

DESIGNO AUDIÊNCIA PARA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL 

DO PROCESSO para o dia 03/04/2018 às 14hs00min.

Intime-se pessoalmente o(s) acusado(s).

Intimem-se a Defensoria Pública, o(s) advogado(s) constituído(s) nos 

autos e o representante do Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 354184 Nr: 15805-30.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANANIAS SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crístyny Layana Gonçalves 

de Almeida - OAB:16279/MT, JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196

 Vistos, etc...

Considerando que não há informação nos autos acerca da realização da 

audiência designada à fl. 64/65, REDESIGNO A AUDIÊNCIA PARA 

PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO para o dia 

03/04/2018 às 14hs00min.

Intime-se pessoalmente o(s) acusado(s).

Intimem-se a Defensoria Pública, o(s) advogado(s) constituído(s) nos 

autos e o representante do Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 476971 Nr: 16818-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO GALDINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PRATES - 

OAB:5.745/MT

 Intimação para a defesa manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 419937 Nr: 25305-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL NOGUEIRA MARQUETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13.343/MT

 Intimação para a defesa manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 370894 Nr: 11470-31.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FERREIRA 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 9.116/B

 Intimação da defesa para manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 314923 Nr: 13861-61.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU ALBINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:

 Intimação da defesa para manifestar acerca do laudo pericial, bem como 

para apresentar alegações finais.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 353105 Nr: 14589-34.2013.811.0042

 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): DAMIÃO SANTANA, LAURO CESAR ALVES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS, na pessoa de seu 

advogado, do despacho que segue transcrito: "VISTOS ETC. DESIGNO 

sessão de instrução para o dia 01.03.2018, às 17h, oportunidade em que 

será realizada a oitiva da testemunha de acusação Cosme Diogo de 

Oliveira Jara. Atente-se o cartório para o novo endereço da testemunha 

declinado à fl. 121. Expeça-se o necessário para a realização do ato. Às 

providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 484194 Nr: 23938-22.2017.811.0042

 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): WELINTON FABIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE SOUZA ALMEIDA - 

OAB:14289

 VISTOS ETC.

DESIGNO audiência para proposta de transação penal ao suposto autor 

dos fatos para o dia 30.1.2018, às 15h30min.

Extraia-se folha de antecedentes do suposto autor dos fatos junto ao 

sistema Apolo e junte ao feito antes da realização do ato designado.

Requisite-se o comparecimento do denunciado.

Notifique-se o Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 337264 Nr: 18325-94.2012.811.0042

 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): EMERSON NOVAIS DE SOUZA, JUAREZ 

CANDIDO SILVA, CARLOS RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, marcia maria da silva - 

OAB:8.922-A/MT,  MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT., MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - 

OAB:23044/O, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18853

 VISTOS ETC.

A Defensoria Pública formulou pedido de redesignação da sessão 

designada para o dia 25.01.2018, às 13h30min, argumentando que na 

mesma data e horário participará de audiência designada pelo Juízo da 7ª 

Vara Criminal desta Capital nos autos de cód. 426373.

DEFIRO o pedido formulado pelo Defensor Público (ID 508053), tendo em 

vista que a designação da audiência nos autos cód. n. 426373, que tramita 

perante a 7ª Vara Criminal, se deu anteriormente à designação da 

audiência neste feito (cód. n. 337264), conforme se denota do documento 

anexo à petição, razão pela qual REDESIGNO a sessão de instrução para 

o dia 10.07.2018 às 13h30min.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Intime-se a defesa desta decisão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 484194 Nr: 23938-22.2017.811.0042

 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): WELINTON FABIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE SOUZA ALMEIDA - 

OAB:14289

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a ausência do investigado, REDESIGNO audiência para 

06.03.2018 às 16h45min.

Às providências.”

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 380157 Nr: 21864-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DIEGO LIMA DA CONCEIÇÃO, 

ALAN MADESON LIMA BERÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10170/O

 (...) Feitas estas considerações, dada a ausência dos requisitos 

previstos no art. 312 do CPP neste momento, considerando ainda que a 

prisão é medida de exceção e que deve ser tomada somente quando as 

outras medidas diversas da prisão não forem suficientes, com suporte no 

art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal c/c o art. 316 do CPP, defiro o 

pedido de fls. 202/205 e REVOGO a prisão preventiva de APARECIDO 

DIEGO LIMA DA CONCEIÇÃO mediante o cumprimento das seguintes 

medidas cautelares: A) Comparecer trimestralmente em Juízo para 

informar e justificar suas atividades bem como informar eventual mudança 

de endereço; B) Proibição de portar qualquer tipo de arma; C) Proibição de 
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se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso; 

D) Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua 

presença. Advirto ainda, que o descumprimento de quaisquer das medidas 

acima impostas poderá ensejar na decretação de nova prisão preventiva 

nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. 

EXPEÇA-SE O ALVARÁ em favor do acusado APARECIDO DIEGO LIMA 

DA CONCEIÇÃO. Proceda a Sra. Gestora a retirada/baixa da prisão do 

acusado no Sistema de Cadastro Nacional de Mandado de Prisão do CNJ. 

Designo audiência de instrução para o dia 02 de abril de 2018, às 

16h00min, devendo-se intimar os réus, as testemunhas arroladas, 

expedindo carta precatória, se necessário. Proceda a juntada do parecer 

ministerial quando ao pedido de revogação da prisão preventiva. Procedo 

ao envio da resposta contida na solicitação de fls. 194/201 referente ao 

pedido de informações pertinentes ao Habeas Corpus n° 

1000867-66.2018.8.11.0000-MT, conforme comprovante de remessa 

anexo. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018. Flávio Miraglia 

Fernandes Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 490828 Nr: 30258-88.2017.811.0042

 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): NELSON RODRIGUES BATISTA, WILLIAN 

MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - 

OAB:10394/MT

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando os denunciados NELSON RODRIGUES 

BATISTA e WILLIAN MARQUES DA SILVA como incursos nos artigos da 

lex repressiva nela mencionados. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27/03/2018, às 15:30 horas, para o interrogatório 

dos acusados, inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa.Intimem-se os acusados, 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.Cuiabá/MT, 09 de fevereiro 

de 2018.Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 492699 Nr: 32079-30.2017.811.0042

 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): ANA PAULA DE ALMEIDA ARRUDA, 

LEONARDO VICENTE FERRETI VALENTE, MARCIO BRUNO FRANÇA DE 

OLIVEIRA, BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Henrique Franco 

Godoy - OAB:6692, Patricia Gabryelle Alves - OAB:20878/0

 Vistos, etc. Por meio dos pedidos de fls. 297/306 e 307/314, as defesa 

dos denunciado Ana Paula, Leonardo, Bruno e Marcio formularam novos 

pedidos de revogação da prisão preventiva, aduzindo, em suma, a 

ausência dos requisitos legais e que a prisão perdura desde agosto/2017 

sem que tenha sido encerrada a instrução processual. Com vista dos 

autos, o representante do Ministério Público pugnou pelo INDEFERIMENTO 

dos pedidos. É o sucinto relatório. Decido. Inicialmente, consigna-se que a 

prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual, só 

podendo subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no 

art. 312 do Código de Processo Penal. Além dessas circunstâncias, é 

necessário coexistirem as condições de admissibilidade da prisão 

preventiva, elencadas no art. 313 do mesmo diploma processual legal. 

Analisando os autos, verifica-se que os pressupostos e requisitos da 

prisão preventiva dos autuados foram averiguados em (...) Destaquei. Por 

todas as razões acima e em consonância com a manifestação ministerial 

de fls. 319/321, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva 

de fls. 297/306 e 307/314, formulados em favor dos réus Leonardo 

Vicente Ferreti Valente, Ana Paula de Almeida Arruda, Marcio Bruno 

França de Oliveira e Bruno França de Oliveira. Por fim e visando a 

inquirição das testemunhas das partes e o interrogatório dos acusados 

Leonardo, Marcio e Bruno, DESIGNO o dia 20/03/2018, às 14:40 horas. 

Intimem-se e requisitem-se todos para o ato, dando-se ciência ao 

Ministério Público e às Defesas. No mais, oficie-se a POLITEC/MT para que 

proceda a disponibilização no sistema Politec Online do Laudo Pericial de 

Protocolo n. 31869/2017, no prazo improrrogável de 48h, sob pena de 

serem tomadas as providências cabíveis em face do esgotamento do 

prazo concedido na decisão de fls. 98/100. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 481166 Nr: 20932-07.2017.811.0042

 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): CARLOS PRADO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNNSON CORREA 

FERNANDES - OAB:19481/MT

 Por todas as razões acima e em consonância com a manifestação 

ministerial de fls. 209/211, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão 

preventiva, formulado em favor de CARLOS PRADO FERREIRA.Por fim e 

visando a realização exclusivamente do interrogatório do acusado, 

DESIGNO o dia 27/03/2018, às 15:15 horas.Intime-se e requisite-se o réu, 

dando-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.Intime-se e 

cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de fevereiro 2018.Francisco Alexandre Ferreira 

Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328643 Nr: 8630-19.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CRISTINO CAMPOS DA CRUZ, 

WANDERSON BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TRINDADE - 

OAB:227276, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, MARICLEI EDUARDO CINTRA BARRETO - OAB:10139/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ALBERTO 

GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR, para devolução dos autos nº 

8630-19.2012.811.0042, Protocolo 328643, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 502083 Nr: 41109-89.2017.811.0042

 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): ROBERT LEANDRO SANTANA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLENDA ALVES CORREA 

LIMA VERDE - OAB:21439, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 19.486

 Vistos, etc. Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de ROBERT LEANDRO SANTANA ARAÚJO, ante a suposta 

prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, 

ambos da Lei n. 11.343/06. A defesa preliminar do acusado veio às fls. 

104/107, ocasião que requereu a rejeição da denúncia alegando sua 

inépcia (CPP, art. 395, I). É o relato necessário. DECIDO. I - DA PRELIMINAR 

DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – INÉPCIA A denúncia será tida como [...] 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando o denunciado 

ROBERT LEANDRO SANTANA ARAÚJO como incurso nos artigos da lex 

repressiva nela mencionados. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20/03/2018, às 15:20 horas, para o interrogatório do 

acusado e inquirição das testemunhas da acusação e da defesa. 
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Intimem-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa 

prévia, dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa. Concedo aos 

causídicos subscritores da defesa prévia o prazo requerido de 05 (dias) 

dias para juntar a procuração aos autos. Decorrendo referido prazo sem 

manifestação, DETERMINO, desde já, que seja o réu intimado para indicar 

novo advogado, sob pena de nomeação de defensor dativo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 502083 Nr: 41109-89.2017.811.0042

 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): ROBERT LEANDRO SANTANA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLENDA ALVES CORREA 

LIMA VERDE - OAB:21439, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 19.486

 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 ROBERT LEANDRO 

SANTANA ARAÚJO como incurso nos artigos da lex repressiva nela 

mencionados. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/03/2018, às 15:20 horas, para o interrogatório do acusado 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 à Defesa.Concedo aos causídicos subscritores 

da defesa prévia o prazo requerido de 05 (dias) dias para juntar a 

procuração aos autos. Decorrendo referido prazo sem manifestação, 

DETERMINO, desde já, que seja o réu intimado para indicar novo 

advogado, sob pena de nomeação de defensor dativo.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 111643 Nr: 15875-57.2007.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFCL, CCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9614, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

OAB:3.632/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, PAULO 

EMÍLIO MAGALHÃES 3.632, para que tome ciência da sentença proferida 

às fls. 327/330.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 111643 Nr: 15875-57.2007.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFCL, CCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9614, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

OAB:3.632/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO OAB/MT 9.614, para que tome 

ciência da sentença proferida às fls. 327/330

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 83796 Nr: 379-85.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONÉSIMO SANTANA, ANA RITA DOS SANTOS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIA ELIAS - 

OAB:8231/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP/MT

 Vistos.

Recebo a manifestação do réu Onésimo Santana, realizada por seu 

curador Gerson Santana à fl. 326, como recurso de apelação.

Intime-se a defesa do referido acusado para apresentar as razões do 

apelo, no prazo de 08 (oito) dias.

Após, intime-se o Ministério Público para a apresentação de 

contrarrazões.

Por fim, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 304006 Nr: 1724-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO - OAB:11033 -B/MT, FERNANDO CÉSAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 Vistos.

Verifico que o conflito de competência suscitado nos autos, foi julgado 

improcedente, tendo sido declarada a competência desde juízo para o 

processamento do feito, conforme acórdão de fl. 154-verso.

Com efeito, designo o dia 06/04/2018 às 14h15min para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime-se a vítima, cuja oitiva dar-se-á na sala de depoimento sem dano, 

onde deverá estar presente, acompanhada do representante legal, com 

pelo menos 30 (trinta minutos) de antecedência.

Em ato contínuo, as demais oitivas e interrogatório serão realizados na 

sala de audiência 14° Vara Criminal.

Sem prejuízo, comunique-se à equipe multidisciplinar dando-lhe vista dos 

autos.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 338352 Nr: 19737-60.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEREIRA DE 

LUCENA - OAB:16528 MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, Marcelo 

Pereira de Lucena OAB/MT 16.258, para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 192/196.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 470826 Nr: 10740-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 149, “caput”, e § 2º, do Código de 

Processo Penal, DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE 

INSANIDADE MENTAL do acusado Geney Pereira Ribeiro e, por 
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consequência, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito até a solução do 

incidente, nomeando-lhe como curadora sua genitora, Sra. Lecidia Pereira 

Ribeiro.Registre-se e autue-se o incidente em apartado, baixando-se 

portaria, que deverá ser acompanhada de cópia integral dos 

autos.Instaurado o incidente, intimem-se as partes para a apresentação de 

quesitos, em três dias.Sem prejuízo, considerando o informado às fls. 236 

e 240, de onde ressai que o denunciado também é réu nos autos código 

148044, que tramita perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, e onde já 

há perícia relativa a incidente de insanidade designada para o dia 

12/6/2018, as 13h30min, diligencie a Secretaria junto ao IML, 

encaminhando, por ofício, as cópias necessárias, para que a realização 

do exame ora determinado se dê na mesma data e hora atempada no 

aludido feito.No mais, certifique a Secretaria acerca dos documentos 

juntados às fls. 220/222, eis que, ao que tudo indica, não pertencem a 

estes autos, promovendo a sua juntada aos feitos aos quais se 

referem.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 386583 Nr: 558-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, AUGUSTO 

CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO OAB/MT 15.375, para que apresente as 

razões recursais no prazo lega, consignando que sua inércia ensejará a 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do CPP, sem prejuízo da 

comunicação à OAB/MT.

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.: 435316 Nr: 11551-09.2016.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEIIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Sarmento 

Ferreira - OAB:6551-A, André Luiz Cardozo Santos - OAB:7.322-A, 

FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17251, HELLEN KAROLINE DE 

FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 16787-O, Leonardo Leiner 

Leal Rosa - OAB:7715, NORMA SUELI DE CAÍRES GALINDO - 

OAB:6524-B

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, bem como, 

conforme r. decisão de fl. 422, intimo os patronos das partes da r. decisão 

proferida à fl. 422, cuja parte dispositiva transcrevo a seguir: “(...)“VISTOS 

ETC. Dê-se ciência às partes da negativa de arrematação dos bens 

sequestrados (fls. 411/421). Após, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Cumpra-se.”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 441200 Nr: 17816-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Seqüestro->Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, bem como, 

conforme r. decisão de fl. 154, intimo o advogado Dr. Goulth Valente 

Souza de Figueiredo, OAB/MT 7082, da r. decisão proferida à fl. 154, cuja 

parte dispositiva transcrevo a seguir: “VISTOS ETC. Defiro o pedido de 

vista formulado às fls. 143/144. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 408365 Nr: 13023-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS SANTOS FILHO, ODAIR COELHO 

VAS, FLORIVAL DANTAS NETO, ANDREIA CRISTINA MOURA FIGUEIREDO 

SANTOS, IVAN FORTES DE BARROS, MARCEL SOUZA ABE, FABIO JOSÉ 

PRADO GOMES, LUIZ CARLOS DA SILVA, FELIPE FIGUEIREDO SANTOS, 

BRUNA DOS SANTOS, CAMILA FIGUEIREDO SANTOS, JOESTER 

EMANUELLITA MOHN DE ABREU, ANDERSON MARCELO DA SILVA, 

ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, AUGUSTO RIBEIRO AMORIM, WELLITON 

DA COSTA SOUZA, LUIZ GONZAGA FRUTUOSO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948, ALEXANDRE CARLOS MAGNO MENDES PIMENTEL - 

OAB:27.743 - GO, ALMAR BUSNELLO - OAB:12213/MT, AUGUSTO 

CESAR DE CARVALHO FRUTUOSO - OAB:15375/O, Barbara Souza 

Silva Monteiro - OAB:15833, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, EDUARDO MARTINS DE BARROS - 

OAB:OAB/MT- 7047, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202, 

GIOVANNY HEVERSON DE MELLO BUENO - OAB:14774/GO, HEUDER 

LIMA DE ASSIS - OAB:20006/MT, JOÃO DOS SANTOS FILHO - 

OAB:9552, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT, 

LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914, LUIZ EDUARDO 

BILIBIO PIVA - OAB:16290, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/O, NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, PEDRO MONTEIRO DA SILVA - OAB:22459/O, RICARDO 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:15.386, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT, WALMIR CAVALHERI 

DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, INTIMO as 

defesas dos acusados da r. decisão proferida às fls. 5251/5258, cuja 

parte dispositiva transcrevo a seguir: “(...)2.1 – INDEFIRO o pleito 

formulado pela defesa do acusado ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO para 

que seja solicitada à Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato 

Grosso cópia do Processo Administrativo Disciplinar n.º 009/2016/CGPJC, 

eis que não demonstrou efetivamente a necessidade da realização 

dessas providências, o que me faz entender que a medida aqui requerida, 

além de despicienda, é meramente procrastinatória. Além disso, tratam-se 

de documentos que a própria defesa poderia trazê-las aos autos, já que o 

réu e parte no processo. 2.2 - INDEFIRO, ainda, o requerimento formulado 

pela defesa do réu para que seja determinada a degravação de uma 

conversa realizada, em tese, pelos acusados ROGÉRIO DA COSTA 

RIBEIRO e JOÃO DOS SANTOS, no dia 18/06/2014, já que é 

completamente desnecessária tal prática quando o conteúdo fica à 

disposição das partes para consulta quando entenderem necessário.

(...)Registro, por ser de suma importância, que todos os áudios captados 

durante o período das interceptações foram transcritos para a mídia 

juntada às fls. 263, do incidente de id. 409612, que veio ao Juízo em 

27/01/2016. Já os áudios que interessavam ao objeto da investigação 

foram degravados e, de igual forma, transcritos no relatório e na mídia 

juntados às fls. 146, do Incidente 424217 2.3 – Defiro o requerimento 

formulado pela defesa para que seja solicitado o extrato de monitoramento 

da viatura que o réu utilizava á época dos fatos. No entanto, antes a 

defesa deverá ser intimada a fornecer os dados do veículo utilizado pelo 

réu no dia dos fatos. Com as informações nos autos, oficie-se à SESP 

para que encaminhe o extrato de monitoramento do veículo.(...)”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 412152 Nr: 16950-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA, JULIO CESAR 

DOMINGUES RODRIGUES, ANDERSON FLAVIO DE GODOI, LUIZ MARCIO 

BASTOS POMMOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE NOBREGA ROCHA - 
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OAB:286.551/SP, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, JULIO 

CESAR DOMINGUES RODRIGUES - OAB:335.839, LEANDRO DIAS 

PORTO BATISTA - OAB:36.082, LUCAS FABER DE ALMEIDA - 

OAB:38651/DF, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:15074, MARIA NÚBIA PANIAGO PEREIRA - OAB:5.780-A, RICARDO 

GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26966, ROGER FERNANDES - OAB:8343/MT, 

Stalyn Paniago Pereira - OAB:6115-B

 VISTOS ETC.

 Concedo mais 10 (dez) dias para que as defesas dos acusados LUIZ 

MÁRCIO BASTOS POMMOT e ANDERSON FLÁVIO DE GODOI apresentem 

alegações finais.

Registro por oportuno, que as defesas foram intimadas em 09/10/2017 

para apresentarem os memoriais finais (DJe 10118, de 09/10/2017), ou 

seja, os doutos advogados já tiveram à disposição o prazo de 111 (cento 

e onze) dias para se manifestarem em alegações finais e com mais 10 

(dez) dias concedidos nesta decisão, terão o prazo superior ao utilizado 

pelo Parquet.

 Nos termos do Art. 798, do CPP, o prazo correrá em cartório, com vista 

dos autos em balcão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 414387 Nr: 19352-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMAR DO CARMO ADORNO 

- OAB:16.247B

 Considerando a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste Juízo, redesigno o ato previamente agendado nestes autos, para o 

dia 29 de maio de 2018, às 15h30min.

Intime-se ou requisite-se a testemunha, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, acusados, Defesa e Ministério Público.

Às providências, expedindo-se imediatamente o necessário, inclusive, 

eventualmente, cartas precatórias com prazo de 60 dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 447497 Nr: 24454-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 Considerando a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste Juízo, redesigno o ato previamente agendado nestes autos, para o 

dia 24 de maio de 2018, às 15h30min.

Intime-se ou requisite-se a testemunha, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, acusados, Defesa e Ministério Público.

Às providências, expedindo-se imediatamente o necessário, inclusive, 

eventualmente, cartas precatórias com prazo de 60 dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 316041 Nr: 15110-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA 

SILVA, ALBERI ANTONIO RODRIGUES, ALBERI ANTONIO RODRIGUES 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA DE LIMA PEREIRA - 

OAB:6298/RO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - OAB:3384

 Considerando a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste Juízo, redesigno o ato previamente agendado nestes autos, para o 

dia 14 de junho de 2018, às 15:30 horas.

Intime-se ou requisite-se a testemunha, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, acusados, Defesa e Ministério Público.

Às providências, expedindo-se imediatamente o necessário, inclusive, 

eventualmente, cartas precatórias com prazo de 60 dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 320569 Nr: 20348-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADFDSP, JDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:7940/MT

 Designo audiência de Instrução para o dia 14 de junho de 2018, às 14:00 

horas.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 377547 Nr: 19052-82.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CATISTE TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B, OSWALDO SANTOS - OAB:21.239-O

 Considerando a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste Juízo, redesigno o ato previamente agendado nestes autos, para o 

dia 05 de julho de 2018, às 15:30 horas.

Intime-se ou requisite-se a testemunha, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, acusados, Defesa e Ministério Público.

Às providências, expedindo-se imediatamente o necessário, inclusive, 

eventualmente, cartas precatórias com prazo de 60 dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 408365 Nr: 13023-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS SANTOS FILHO, ODAIR COELHO 

VAS, FLORIVAL DANTAS NETO, ANDREIA CRISTINA MOURA FIGUEIREDO 

SANTOS, IVAN FORTES DE BARROS, MARCEL SOUZA ABE, FABIO JOSÉ 

PRADO GOMES, LUIZ CARLOS DA SILVA, FELIPE FIGUEIREDO SANTOS, 

BRUNA DOS SANTOS, CAMILA FIGUEIREDO SANTOS, JOESTER 

EMANUELLITA MOHN DE ABREU, ANDERSON MARCELO DA SILVA, 

ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, AUGUSTO RIBEIRO AMORIM, WELLITON 

DA COSTA SOUZA, LUIZ GONZAGA FRUTUOSO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948, ALEXANDRE CARLOS MAGNO MENDES PIMENTEL - 

OAB:27.743 - GO, ALMAR BUSNELLO - OAB:12213/MT, AUGUSTO 

CESAR DE CARVALHO FRUTUOSO - OAB:15375/O, Barbara Souza 

Silva Monteiro - OAB:15833, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, EDUARDO MARTINS DE BARROS - 

OAB:OAB/MT- 7047, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202, 

GIOVANNY HEVERSON DE MELLO BUENO - OAB:14774/GO, HEUDER 

LIMA DE ASSIS - OAB:20006/MT, JOÃO DOS SANTOS FILHO - 

OAB:9552, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT, 
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LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914, LUIZ EDUARDO 

BILIBIO PIVA - OAB:16290, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/O, NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, PEDRO MONTEIRO DA SILVA - OAB:22459/O, RICARDO 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:15.386, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT, WALMIR CAVALHERI 

DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, INTIMO a 

defesa dos acusados da r. decisão proferida às fls. 52515258, cuja parte 

dispositiva transcrevo a seguir: “(...)Isso posto, reputo consentâneo à 

espécie a manutenção do acusado FLORIVAL DANTAS NETO sob 

monitoramento eletrônico, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito formulado 

pela Defesa às fls. 5055/5069 e fls. 5185/5188. Com relação ao 

requerimento de deslocamento do acusado, DECLARO a perda do objeto, 

tendo em vista que já decorreu o período que pretendia se ausentar da 

Comarca (28/12/2017 a 09/01/2018).(...)”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 408365 Nr: 13023-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS SANTOS FILHO, ODAIR COELHO 

VAS, FLORIVAL DANTAS NETO, ANDREIA CRISTINA MOURA FIGUEIREDO 

SANTOS, IVAN FORTES DE BARROS, MARCEL SOUZA ABE, FABIO JOSÉ 

PRADO GOMES, LUIZ CARLOS DA SILVA, FELIPE FIGUEIREDO SANTOS, 

BRUNA DOS SANTOS, CAMILA FIGUEIREDO SANTOS, JOESTER 

EMANUELLITA MOHN DE ABREU, ANDERSON MARCELO DA SILVA, 

ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, AUGUSTO RIBEIRO AMORIM, WELLITON 

DA COSTA SOUZA, LUIZ GONZAGA FRUTUOSO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948, ALEXANDRE CARLOS MAGNO MENDES PIMENTEL - 

OAB:27.743 - GO, ALMAR BUSNELLO - OAB:12213/MT, AUGUSTO 

CESAR DE CARVALHO FRUTUOSO - OAB:15375/O, Barbara Souza 

Silva Monteiro - OAB:15833, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, EDUARDO MARTINS DE BARROS - 

OAB:OAB/MT- 7047, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202, 

GIOVANNY HEVERSON DE MELLO BUENO - OAB:14774/GO, HEUDER 

LIMA DE ASSIS - OAB:20006/MT, JOÃO DOS SANTOS FILHO - 

OAB:9552, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT, 

LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914, LUIZ EDUARDO 

BILIBIO PIVA - OAB:16290, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/O, NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, PEDRO MONTEIRO DA SILVA - OAB:22459/O, RICARDO 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:15.386, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT, WALMIR CAVALHERI 

DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, INTIMO as 

defesas dos acusados da r. decisão proferida às fls. 5251/5258, cuja 

parte dispositiva transcrevo a seguir: “(...)2 – Análise da resposta à 

acusação protocolada pela defesa do acusado ROGÉRIO DA COSTA 

RIBEIRO (fls. 5120/5128 – vol. 26). As alegações de falta justa causa por 

não haver indícios suficientes de autoria e materialidade devem ser 

refutadas(...)A arguições de que o reconhecimento pessoal feito pelo 

corréu ODAIR COELHO VAS, do acusado ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, 

foi contrário aos ditames previstos no artigo 226 do Código de Processo 

Penal, não merece acolhida.(...)No que tange a alegação de que em Juízo 

não fora produzida nenhuma prova de que o acusado teria fosse o titular 

e/ou tivesse algum vinculo com a conta bancaria em nome da empresa DA 

COSTA E CIA LTDA, não merece acolhida(...)As demais arguições 

apresentadas pela Defesa do acusado em sede de resposta à acusação, 

por se tratarem de questões de mérito, não são passíveis de exame e 

decisão antes da regular instrução sob o crivo do contraditório, porquanto 

o acolhimento de tais teses, na fase do art. 397 do CPP, somente seria 

possível se manifestamente demonstrada a sua ocorrência, o que não é o 

caso destes autos.(...)Deixo de designar audiência de instrução e 

julgamento neste momento, considerando que verifiquei que todas as 

testemunhas arroladas na denúncia já foram inquiridas nos autos. Desta 

forma, dê-se vistas o Ministério Público e a defesa do acusado ROGÉRIO 

DA COSTA RIBEIRO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se 

sobre a possibilidade de aproveitamento das provas já produzidas nos 

autos principais ou se desejam a realização de nova instrução. 

Consigna-se que a falta de manifestação tempestiva importará na 

presunção de que ratificam a prova já produzida. No caso de qualquer das 

partes pugnarem pela realização de nova instrução processual, dê-se 

nova vista dos autos ao Ministério Público para que informe qual das 

testemunhas se referem aos fatos que estão sendo imputados ao 

acusado ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO.(...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 355361 Nr: 17155-53.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PABLO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado em 

relação ao réu GEOVANI PABLO SANTANA DA SILVA, qualificado nos 

autos à fl. 02, CONDENANDO-O como incurso nas sanções descrita no 

artigo 333, caput, do CP e art. 16 da Lei nº 10.826/2003. (...) Em face disto, 

para o crime tipificado no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, fixo-lhe a 

pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multas, fixando 

cada dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, 

tornando-a, assim, definitiva, à falta de outras modificadoras.No que se 

refere à prática do crime de corrupção ativa, descrito no art. 333, caput do 

CP, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) 

dias-multa, fixando cada dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à 

época do fato, tornando-a, assim, definitiva, à falta de outras 

modificadoras.Destaco ainda que os crimes foram cometidos em concurso 

material, ou seja, nos exatos termos do art. 69 do CP, motivo pelo qual 

somo as condenações exaradas. Assim, resultam as penas impostas em 

05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

O valor das multas será atualizado quando do efetivo recolhimento. 

Conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, letra ‘b’ do CP, fixo-lhe 

inicialmente o regime semiaberto para cumprimento das penas de reclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 508911 Nr: 1700-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA, RAFAEL SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES, 

MARLLON RIBEIRO DA SILVA, NATAN FERREIRA MARTINS, WIVERSON 

ROMARIO TEIXEIRA, MAYCON FELIPHE ARAUJO COSTA, MATHEUS 

FERREIRA GOMES, ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO RODRIGUES 

VILELA - OAB:22537/MT

 Vistas ao Ministério Público para manifestar com relação a decisão de fls. 

563/564, acerca de possível aditamento da denúncia

Cumpra-se.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 509319 Nr: 2110-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECINO ANUNCIAÇAO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOUELLY DE SOUZA 
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MORAES COSTA - OAB:17018-O, YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15.046

 CERTIDÃO

Certifico que na presente data, por meio do telefone celular de n.º (65) 

99926-4585, entrei em contato com a vítima DOMINGAS CECILIA DA SILVA 

OLIVEIRA, ocasião em que a mesma informou que tem muito medo que o 

acusado atente contra a sua vida ou integridade física, sobretudo porque 

ele já sempre lhe bateu e quando foi preso a ameaçou de tirar-lhe a vida e 

ameaçou matar seu filho, dizendo que com “qualquer R$ 100,00 (cem 

reais) ele resolve isso.”

Nesta ocasião, informou ainda que se mudou de Cuiabá, que está 

trabalhando na Pousada Rio Mutum no Pantanal e indicou o endereço de 

sua irmã e de seus filhos, qual seja, Rua Rio Juruena, n.º 1101, Bairro 

Grande Terceiro, em Cuiabá/MT, CEP: 78065-690, para que seja informada 

dos atos processuais. Nada mais, eu Lígia Cristina Campos, Assessora 

Técncio-Jurídica, digitei e subscrevo.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

Lígia Cristina Campos

Assessora Técnico-Jurídica (Matrícula 13154)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 509319 Nr: 2110-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECINO ANUNCIAÇAO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOUELLY DE SOUZA 

MORAES COSTA - OAB:17018-O, YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15.046

 tratam-se de pedidos de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA (fls. 

32/34) e de LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA (fls. 35/42), formulado 

pela defensoria pública e por advogado em favor do custodiado ALECINO 

ANUNCIAÇÃO DE SANTANA.[...].Compulsando detidamente os autos, 

entendo presentes os pressupostos e requisitos para a manutenção da 

prisão preventiva do acusado, uma vez que não houve qualquer alteração 

fática, desde a prisão do mesmo, a fim de sustentar uma decisão que 

importe na revogação da segregação cautelar, colocando o mesmo em 

liberdade.[...]. Indefiro os pleitos de fls. 32/34 e 35/42, por consequência, 

MANTENHO a custódia cautelar do acusado ALECINO ANUNCIAÇÃO DE 

SANTANA.CIÊNCIA à Defensoria Pública Criminal, advogado do acusado e 

ao Ministério Público.Concedo ao advogado do acusado o prazo de 15 

(quinze) dias para que traga aos autos a procuração. Comunique-se o 

Juízo da 2.ª Vara Criminal da Capital informando que o acusado foi preso 

em flagrante no dia 20.01.2018 (fls. 04) e teve sua prisão convertida em 

preventiva em audiência de custódia no dia 21.01.2018 (fls. 22/25).Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 386659 Nr: 645-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDERLEY VIEIRA ALKAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203

 (Cód. 386659)

VISTOS.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência outrora designada às fls. 120 para o dia 29.05.2018, às 14h30.

INTIMEM-SE as partes, pessoalmente.

Consigne que poderá o(a) Oficial(a) de Justiça se valer do disposto no art. 

212, § 2º do Código de Processo Civil.

Intime-se a defesa do acusado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 09 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.: 413189 Nr: 18066-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:3.741/MT

 (Cód. 413189)

VISTOS.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência outrora designada às fls. 105 para o dia 29.05.2018, às 14h00.

INTIMEM-SE as partes e a testemunha, pessoalmente.

Consigne que poderá o(a) Oficial(a) de Justiça se valer do disposto no art. 

212, § 2º do Código de Processo Civil.

Intime-se a defesa do acusado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 09 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.: 447547 Nr: 24503-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁTILA DA SILVA PEREIRA 

LIMA - OAB:21049, ROGÉRIO SENA DA SILVA - OAB:16.571/MT

 (Cód. 447547)

VISTOS.

Declaro preclusão da prova testemunhal diante da inércia do patrono do 

réu, e DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência outrora designada às fls. 81 para o dia 24.05.2018, às 15h30.

Intime-se a testemunha Danuzia Mascarenhas de Castro, e o acusado, 

pessoalmente, com a devida observância ao endereço do réu indicado 

pela Defesa, às fls. 85, procedendo as alterações no Sistema Apolo.

Consigne que poderá o(a) Oficial(a) de Justiça se valer do disposto no art. 

212, § 2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o patrono do acusado, via DJE.

Conduza coercitivamente a vítima Raquel Mascarenhas de Castro, para 

tanto, expeça-se o devido mandado de condução coercitiva.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 09 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.: 489220 Nr: 28666-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Laura Penha 

Almeida - OAB:20519/O

 VISTOS.

 Trata-se de Requerimento de PRISÃO PREVENTIVA formulada pelo 

Ministério Público em face de WALMERSON RUAS DA SILVA, sustentando 

que a vítima JOILZA CLOTILDES PADILHA compareceu no Núcleo das 

Promotorias de Justiça da Capital e declarou, em suma, que desde o dia 

06.08.2017 vem sofrendo constantes ameaças de morte, bem como 

perseguições, por parte do representado.
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Informa que o custodiado arrombou o portão de sua casa e adentrou no 

imóvel, passando a lhe ameaçar de morte em razão da mesma estar se 

relacionando com outra pessoa. Assim, a vítima chamou a polícia, mas o 

custodiado foragiu do local. Ademais, o representado começou a lhe 

enviar mensagens, via whatsapp e texto, ameaçando-a de morte, 

inclusive dizendo que arrancaria sua cabeça.

Consoante decisão prolatada no dia 10/08/2017 (fls. 27/29), em 

atendimento ao pleito ministerial, foi decretada a prisão preventiva do 

representado, o qual foi capturado no na presente data e submetido a esta 

audiência de custódia.

Assim, no presente momento, entendo presentes os pressupostos e 

requisitos para a manutenção da prisão preventiva do acusado, uma vez 

que não houve qualquer alteração fática, desde a decretação de prisão do 

mesmo, a fim de sustentar uma decisão que importe na revogação da 

segregação cautelar.

Destarte, mantenho incólume a decisão anteriormente proferida, pelos 

seus próprios fundamentos, MANTENDO a custódia cautelar do 

custodiado WALMERSON RUAS DA SILVA.

Diante da juntada de cópia de diploma tecnólogo em Gastronomia (nível 

superior), DETERMINO que o representado seja encaminhado para o 

centro de custódia da capital.

Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado. Não 

havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 511385 Nr: 4063-32.2018.811.0042

 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: ACDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA DAIANE DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:22730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA nos termos do 

art. 485, V, do CPC, sobretudo porque as matérias tratadas pelo 

dispositivo legal são de ordem pública, devendo ser reconhecidas de 

ofício pelo juízo.INTIME-SE o patrono do autor via DJE.Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.Às 

providências.Publique-se. Intime-se e CUMPRA-SE.Cuiabá, 09 de fevereiro 

de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 430215 Nr: 5833-31.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARCELO DE OLIVEIRA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6499

 Cód. 430215.

Vistos.

Considerando que até a presente data não foi apresentada Resposta à 

Acusação, INTIME-SE o acusado pessoalmente, bem como seu advogado 

via DJE para que apresentem a Resposta à Acusação no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2017.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 364810 Nr: 4571-17.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JORGE FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu JOSÉ JORGE FORTUNATO, ...portador do RG n. 

15378543 SSP/MT e CPF n. 027.689.017-50, filho de Luiz Daniel Fortunato 

e Lucy Moreira, residente na rua 02, quadra 07, casa 235 ou rua 03, casa 

43, quadra 43, bairro Jardim Botânico, nesta urbe, nas sanções do art. 

129, §9º, do Código Penal., bem como, RECONHEÇO a incidência da 

Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado e por consequência JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOSÉ JORGE FORTUNATO, em 

relação ao crime de ameaça previsto no art. 147, do Código Penal, o que 

faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c, art. 109, VI, ambos do 

Código Penal....Pelos motivos acima alegados, fixo a pena-base em 03 

(três) meses de detenção.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 

(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, uma vez que não há agravante ou 

atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser 

considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação 

e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo 

em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. Deixo de aplicar a 

hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado 

no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424.No que concerne à 

reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito 

durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor 

indenizatório.Isento o réu do pagamento das custas processuais, por ser 

pobre, na forma da Lei.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o Unijuris da 

UNIC Beira-rio na pessoa de seu representante.Após o trânsito em 

julgado, voltem-me os autos conclusos para a análise da prescrição da 

pretensão punitiva RETROATIVA do Estado em razão da pena em 

concreto fixada na sentença penal condenatória nos termos do art. 110, 

caput e § 1º do Código Penal.P.R.I.C.Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 330922 Nr: 11226-73.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO OTÁVIO AMADOR IVOGLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MAGALHÃES 

CHAVES - OAB:18851

 Ação Penal n. 11226-73.2012.811.0042 (Cód. 330922)

VISTOS.

INTIME-SE o acusado, por meio de seu patrono, via DJE, para no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestação acerca da desistência da vítima Silvia 

Reiter Toginho Ivoglo, sob pena de concordância tácita.

Após, conclusos.

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.: 425413 Nr: 545-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER RERINSON AMORIM DE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane Deise de Oliveira 

Freire - OAB:17983
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 Vistos etc.

Defiro o requerimento formulado pela advogada do réu, por corolário, 

concedo prazo sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações 

finais via memorias escritos.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346373 Nr: 6881-30.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIANO XAVIER 

DAS NEVES, para devolução dos autos nº 6881-30.2013.811.0042, 

Protocolo 346373, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 489528 Nr: 29001-28.2017.811.0042

 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: GPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE SOUZA SANTOS - 

OAB:10.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEL'ISOLA 

RAMOS FRANTZ - OAB:10.625/MT

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial. Atenda-se como requer.

II. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificadamente. Após, conclusos para despacho saneador (CPC, art. 

357).

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 458562 Nr: 35930-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS, ECDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEINY LETICIA DA CRUZ - 

OAB:22051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, THAYSA MARQUES FAGUNDES (ESTAGIÁRIA UNIC) - 

OAB:19005/E

 Vistos etc.

I. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificadamente. Após, conclusos para despacho saneador (CPC, art. 

357).

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 510710 Nr: 3374-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO RAFAEL ZIGOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hildebrando Correa Benites 

- OAB:5471

 Carta Precatória n° 3374-85.2018.811.0042 (Cód. 510710)

VISTOS.

CUMPRA-SE nos termos em que deprecado, servindo a segunda via como 

mandado.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 12.03.2018 às 14h45min.

INTIME-SE o acusado, pessoalmente. Outrossim, consigne que poderá o(a) 

Oficial(a) de Justiça se valer do disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil.

Intime-se a Defesa do acusado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 432394 Nr: 8299-95.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE OLIVEIRA ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:6525/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos.

Verifico que o acusado foi devidamente citado e apresentou Resposta à 

Acusação. Ocorre que, por um lapso não foi ratificado o recebimento da 

denúncia e considerando que na resposta escrita não foi arguida 

nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito, bem como não há nos autos 

qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, RATIFICO a 

DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 17/04/2018 às 13h00min.

Intimem-se a vítima, o acusado e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 435503 Nr: 11740-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR PEDRO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN SEGÓVIA MOREIRA - 

OAB:17140-0/MT, CLÁUDIA INFANTINA MARTINS - OAB/MT - 

OAB:10.177 - OAB/MT, RONILTO RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:19140/MT

 XII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu Claudir Pedro de 

Araújo, brasileiro, casado, piscineiro, nascido em 20/11/1972, natural de 

Cuiabá, filho de Pedro de Araújo e Noiza da Silva Araújo, residente e 

domiciliado na Rua Estevão de Mendonça, Quadra 170, Casa 02, Bairro 

Altos da Serra, nesta Capital, como incurso nas sanções dos artigos 147, 

c/c art. 61, II, “e”, todos do CP, nos termos disposto no art. 386, V, do 

CPP.XIII.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XIV.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça.XV.Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.XVI.Isento de custas.XVII.P. R. I. .C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 483391 Nr: 23144-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HRCBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796

 (Cód. 501034)

(Cód. 483391)
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VISTOS.

A vítima HELIDA ROSE CASTELO BRANCO ALVES, já qualificada nos 

autos em epígrafe, ingressou com pedido de providências requerendo a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 em 

desfavor de GILBERTO DA COSTA ALVES pela prática de violência de 

gênero.

 Extrai-se dos autos que, foram deferidas medidas protetivas, constantes 

da decisão de fls. 18/19 e designada audiência de conciliação.

A vítima manifestou o interesse na revogação das medidas protetiva, bem 

como retratar-se quanto à representação criminal (fls.52).

Conforme termo de audiência de conciliação/mediação de fls. 52, tentada a 

conciliação sobre as questões cíveis, esta restou frutífera tão somente 

quanto ao divórcio.

Entretanto, os patronos das partes pugnaram pela suspensão do feito, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que possa ser apresentada petição 

de acordo referente às demais questões cíveis.

Desta forma, nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o curso do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias. Findo o 

prazo, e quedando-se inerte os patronos das partes, RETORNEM-ME os 

autos conclusos para homologação do divorcio e revogação das medidas 

protetivas alhures deferidas.

INTIMEM-SE as partes, bem como os respectivos Advogados, via DJE.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 96641 Nr: 706-49.2016.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, JLdSC, LSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348, Marcio Bruno Teixeira Xavier de Lima - OAB:Defensor 

Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heliodoro Santos Nery - 

OAB:4630

 A situação apresentada nos autos não se caracteriza como de risco ou 

vulnerabilidade a envolver a criança. Assim, a competência para conhecer 

e apreciar a questão posta nos autos é do Juízo competente das Varas 

Especializadas da Família.

Diante do exposto, defiro o pedido de fls. 182, e, declino da competência 

destes autos, que deverá ser redistribuído ao juízo competente de uma 

das Varas Especializadas de Família da Capital.

Por conseguinte, determino o envio dos presentes autos para respectiva 

distribuição, para os trâmites devidos.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 108187 Nr: 474-66.2018.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Waldinah Paganotto - 

OAB:12.054

 Processo : 474-66.2018.811.0063 - Código 108187 Procedimento : 

Apuração de Ato Infracional Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

revogação da internação provisória formulado por Victor Hugo Vieira 

Alves. INTIME-SE o representado, o Ministério Público, bem como a Defesa. 

As providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21831 Nr: 4197-26.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Rodrigues da Costa, Alicelma Bendeita Rodrigues 

da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Fernando F. Von 

Kirchenheim - OAB:6706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO ROBERTO 

TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 4197-26.2005.811.0071, Protocolo 

21831, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82891 Nr: 3069-85.2011.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Ramos de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE BENTO 

GALDINO DELGADO, para devolução dos autos nº 

3069-85.2011.811.0062, Protocolo 82891, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 122629 Nr: 3672-51.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rep Legal Ponto Frio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thayane Pinheiro do 

Nascimento - OAB:OAB/MT 20.797

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB/MT 20.797 (ADV. DA AUTORA DO FATO - REPRES. 

LEGAL PONTO FRIO), PARA QUE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, PARA 

A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA E APRESENTAÇÃO DA DEFESA ESCRITA, 

CONFORME DESPACHO DE FOLHA N. 13. DESPACHO/DECISÃO: "Visto. 

DEFIRO a cota ministerial conforme requerido, assinalando o prazo de 15 

(quinze) dias para a realização da diligência e apresentação da defesa 

escrita. Decorrido o prazo, com ou sem a juntada dos respectivos 

documentos, RETORNEM os autos ao Ministério Público para requerer o 

que entender de direito. Após, volte-me concluso. CUMPRA-SE." É O QUE 

TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96056 Nr: 2117-38.2013.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Ramos de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE BENTO 

GALDINO DELGADO, para devolução dos autos nº 

2117-38.2013.811.0062, Protocolo 96056, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91360 Nr: 3769-27.2012.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Ramos de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE BENTO 

GALDINO DELGADO, para devolução dos autos nº 

3769-27.2012.811.0062, Protocolo 91360, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 114275 Nr: 1394-14.2016.811.0062

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Veras da Silva, Gibson Marques de 

Oliveira, Mario Gonçalo Zeferino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Cândido de Souza 

- OAB:OAB/MT 20.282, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - 

OAB:OAB/MT 9.098

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO 

- OAB/MT 13.537 (ADV. DA VÍTIMA FLAVIA ROCHA DA COSTA), PARA 

SE MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, CONFORME DESPACHO 

DE FOLHA N. 28 (GABINETE DO JUIZ) E FOLHA N. 27 (MANIFESTAÇÃO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO). É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO 

JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124649 Nr: 5614-21.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Representante Legal da Semex S.A de C.V

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Cezar Vidotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Luci Shuller - 

OAB:OAB/MT 16.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. ANGÉLICA LUCI SCHULLER - 

OAB/MT 16.971 (ADV. DO QUELANTE - SEMEX AS DE CV), PARA 

QUERENDO, SE MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PROMOVA 

A EMENDA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO DE FOLHA N. 13, ANTE A 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, conforme DESPACHO DE FOLHA N. 

34. DESPACHO/DECISÃO: "Visto. DEFIRO a Cota do Ministério Público. 

INTIME-SE o patrono do Querelante, para, querendo, promova a emenda do 

instrumento procuratório de fl.13, ante a ausência dos requisitos legais 

dispostos pelo art. 44 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE o 

necessário. Às providências. Cumpra-se." É O QUE TENHO A CERTIFICAR. 

ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

Juizado Especial do Torcedor - JET

Portaria

PORTARIA Nº 10/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 10.02.2018 das 14h30min às 

21h00min: JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Patrícia Ceni (Magistrada)

Cintya Demarchi de Oliveira Nascimento (Assessora)

Rosana Maria Ferreira (Assessora)

Maria Angela Viné (Gestora judiciária)

Diogo Viana Rabelo (Técnico de Informática)

Gracielle B. de Mattos Fontes (Agente de infância)

Marco Antonio de Melo (Agente de infância)

Franklin Jonatas de Souza Neves (motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº  0705695-83.2015.8.0001,  para averbação na f i cha 

funcional.Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 10 de fevereiro 

de 2018. PATRÍCIA CENI - Juíza de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032637-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT6484/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/04/2018, Hora: 09:40, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela provisória de urgência. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Vistas ao Ministério Público. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033110-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/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: 22/03/2018, Hora: 08:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... Diante o exposto, DEFERE-SE o 

pedido de tutela antecipada para determinar ao Estado de Mato Grosso 

que forneça, conforme prescrição médica e receita acostada aos autos, o 

medicamento Acetato de Desmopressina, à parte autora WANDER DE 

OLIVEIRA ARAUJO, C.N.S. nº 707.0078.5572.5832, no prazo máximo de 

15 (quinze) dias. Intime-se a parte autora para dar efetivo cumprimento ao 

disposto no Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça, 

apresentando, trimestralmente, o relatório ou prescrição médica nos autos 

e diretamente na farmácia de alto custo, sob pena de perda de eficácia da 

medida. “Enunciado nº 2: Concedidas medidas judiciais de prestação 

continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação 

periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo 
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julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de 

acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da 

medida.” Intime-se o servidor público que estiver no exercício do seu 

cargo na Central Estadual de Regulação e na Farmácia de Demanda 

Extraordinária, ou outro responsável legal para conhecimento e 

providências, com a urgência que o caso requer. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Requerido para que traga aos autos 

documentos que contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Expeça-se mandado. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035132-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN CRISTINA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 10:50, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. No sistema dos Juizados 

Especiais de Fazenda Pública a realização da audiência de conciliação 

possibilita o exercício da denominada “justiça coexistencial” (acordo com 

sacrifícios recíprocos), cujo objetivo maior é a pacificação social. Diante 

disso, INDEFERE-SE o pedido de cancelamento da audiência feito nas 

petições retro. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a 

reclamada para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032324-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CATARINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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: 11:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Processo declinado da 

vara fazendária. No sistema dos juizados especiais a gratuidade na 

primeira fase do processo é regra, de modo que só na hipótese de 

interposição de recurso é que surge o interesse para se apreciar pedido 

de concessão de assistência judiciária gratuita. Indefere-se o 

requerimento de inversão do ônus da prova porque não se admite contra a 

Fazenda Pública, face à incompatibilidade com as normas de distribuição 

contempladas tanto no CPC revogado quanto no CPC/2015, haja vista que 

milita em favor da Fazenda Pública presunção (ainda que relativa) de 

legalidade e legitimidade dos atos, que decorre do princípio da supremacia 

do interesse público sobre o privado. Declara-se a ilegitimidade passiva da 

Secretaria de Estado de Educação uma vez que não possui personalidade 

jurídica. Exclua-se o órgão do sistema Pje. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034167-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONTAMAT CONTABILIDADE DE MATO GROSSO EIRELI (REQUERENTE)

OSCAR ANTUNES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/04/2018, Hora: 11:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... É o breve relato. O art. 3º da Lei 

12.153/2009 determina que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. 

Tratando-se de questionamento referente à imposição de penalidade por 

infração de trânsito, somente após a análise do processo de autuação é 

que se poderá avaliar a pertinência da tese da parte autora, o que 

determina não conceder a tutela sem a oitiva do réu. Se a parte autora não 

apresenta a integra do processo administrativo que resultou na imposição 

não é possível a concessão de tutela de urgência. Nesse contexto, 

INDEFERE-SE o pedido de liminar. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, para apresentar 

(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa 

(artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013752-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FRANCISCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 26/04/2018, Hora: 08:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Considerando a Certidão 

de ID 11084502, redesigne-se a audiência de conciliação. Intime-se as 

partes. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de 

Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031896-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 26/04/2018, Hora: 08:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Designe-se audiência de 
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conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000258-17.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 18.363,84 

(dezoito mil e trezentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro 

centavos), correspondente a atuação como defensor dativo nos 

Processos Códigos 113929; 110382; 107705; 97620; 53436; e 92938, da 

Comarca de Barra do Bugres, observado o limite de alçada de 60 

(sessenta) salários mínimos vigentes na data da propositura da ação. 

Intime-se a parte exequente para que apresente o título original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Oficie-se o Juízo da Comarca de Barra 

do Bugres acerca da presente decisão. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de julho de 2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000258-17.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (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: 1000666-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES OAB - MT17504/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os embargos a 

execução, e HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 4.230,69 (quatro mil 

duzentos e trinta reais e sessenta e nove centavos), referente aos 

honorários advocatícios como defensor dativo no processo de n.º 

16813-76.2012.811.0042, na Vara Especializada, Contra o Crime 

Organizado, os Crimes Contra a Ordem Pública e Econômica e os Crimes 

Contra Administração Pública da Comarca de Cuiabá-MT. Intime-se a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de julho de 2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000666-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES OAB - MT17504/O-O (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500568-22.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO RIBEIRO DE SÁ OAB - MT2521/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(ADVOGADO)

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. A lei municipal, a qual foi atribuída vigência 

imediata, foi publicada no dia 01/07/2015 - Diário Oficial Eletrônico do TCE 

n.º 655. A ação em epígrafe possui registro de trânsito em julgado da 

sentença condenatória no dia 03/06/2015. (ID 468873 - certidão). Portanto, 

anterior à vigência da referida lei. Nesse contexto, inaplicável o novo teto 

estabelecido pela Lei Municipal uma vez que não serão alcançados pelo 

novo limite de pagamento à RPV aqueles processos cujo trânsito em 

julgado tenha se efetivado antes da publicação da lei modificadora, o que 

é o caso dos autos. Quanto aos honorários de sucumbência, cumpra-se a 

Súmula Vinculante 47 do STF e o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Em 

relação ao credito principal, expeça-se o necessário. Após, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intime-se." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501896-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Cumpra-se, conforme já determinado no despacho retro. 

Expeça-se o requisitório para pagamento por meio de precatório. Intime-se. 

Cuiabá, 8 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504034-53.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Considerando o teor da certidão retro, que aponta 

que ainda não houve a entrega da certidão de crédito original na 

secretaria do juízo, intime-se a parte autora para proceder a entrega física 

do documento ao Senhor Gestor Judicial, no prazo de 5 dias, sob pena de 

aqruivamento. Não cumprida a determinação no prazo mencionado, 

arquive-se. Entregue a certidão, 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. Intime-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502552-07.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ZARPELAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (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. Converte-se o julgamento em diligência para 

INTIMAÇÃO da parte exequente para apresentar o cálculo de modo 

detalhado, em conformidade com a sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, 

utilizando na correção monetária o índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança a partir do arbitramento e juros 

moratórios calculados pelo mesmo índice, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 desde a data da citação. No 

que pertine a concordância da parte exequente em renunciar ao valor 

remanescente ao teto do RPV do Municipio de Cuiabá (id. 6704293), 

convém registrar que muito embora tenha este ente se manifestado nos 

autos, o mesmo foi excluído desta lide (id. 193711) recaindo a condenação 

apenas ao Estado. Vindo o cálculo, intime-se a parte executada no mesmo 

prazo para manifestar. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul De 

Albuquerque E Silva Juíza De Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503412-08.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BENEDITA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

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 Turma Recursal Única firmou entendimento no 

sentido de que o cumprimento de sentença das ações relativas às perdas 

decorrentes da modificação de moeda para URV transitadas em julgado 

terão prosseguimento no juizado especial da fazenda pública. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, querendo, promover o cumprimento 

de sentença. Para o desiderato deverá apresentar cálculo com o 

demonstrativo discriminado na forma descrita no art. 534 do Código de 

Processo Civil, observando o limite, na data da distribuição da ação, de 

alçada dos Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, bem como 

requerer o relativo a obrigação de fazer, se for o caso, no prazo de 30 

(trinta) dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao 

pagamento de diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real 

em Unidade Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta 

da liquidação também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal 

Federal no tema 005 da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 

561.836/RN, item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a 

restruturação remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o 

caso, os respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas 

financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Cuiabá/MT, 19 

de dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503700-53.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS OLIVEIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando o teor da certidão retro que aponta 

que ainda não houve a entrega da certidão de crédito original na 

secretaria do juízo, intime-se a parte autora para proceder a entrega física 

do documento ao Senhor Gestor Judicial, no prazo de 5 dias, sob pena de 

arquivamento. Não cumprida a determinação acima no prazo mencionado, 

arquive-se. Entregue a certidão 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. Intime-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500287-66.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HORTI ORLANDO WINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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 autora requer seja notificado "o requerido 

para que promova as devidas baixas nas cobranças e informe a 

SEFAZ/MT", porquanto alude que há registro de débitos pendentes em seu 

nome junto à Secretaria Fazendária. Observa-se que o ESTADO DE MATO 

GROSSO não é parte no presente processo, de modo que não é possível 

determinar a Secretaria de Fazenda do Estado, órgão da administração 

direta, que promova baixa de débito de natureza tributária, inclusive 

porque não consta da sentença tal comando. O alcance da sentença no 
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que se refere ao cancelamento dos débitos só abrange aqueles 

registrados e cobrados pelo DETRAN, que é a única pessoa jurídica que é 

parte no processo. Os efeitos da coisa julgada não poderão atingir 

terceiros que não participaram do processo ainda que os débitos tenham 

sido gerados por equívoco, provocado por erro de cadastro, a 

desconstituição do lançamento tributário depende de providência que só 

pode ser levada a efeito pelo ESTADO DE MATO GROSSO, pois não cabe 

ao DETRAN, autarquia estadual, administrar crédito tributário de ente 

federativo. Não consta comando sentencial que determine a exclusão de 

débitos e natureza tributária relativa a IPVA cujo credor é o ESTADO DE 

MATO GROSSO, o que não identifica que a questão esteja acobertada 

pela coisa julgada material. Ante o exposto, considerando que a sentença 

foi integralmente cumprida pelo DETRAN bem como expedido o oficio 

requisitório para a quitação do precatório, conforme documentos que 

aportaram aos autos, declaro satisfeita a obrigação e julgo EXTINTO o 

processo com fundamento nos artigos 924, II, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Arquive-se. Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005599-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSES JAMMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/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: 26/04/2018, 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: Vistos, etc. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500454-83.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VALERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Recebe-se a petição de id. 4534677 como 

exceção de pre-executividade. Intime-se o excepto para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. Cuiabá, 12 de 

dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032005-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA LUCIA RODRIGUES SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 26/04/2018, Hora: 08:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se o Requerido para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se a parte autora desta decisão. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 19, DE 08 DE FEVEREIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso, resolve:

 Artigo 1º - Conceder a servidor a Sebastiana da Silva Brites, matrícula nº 

1529, (30) trinta dias de licença prêmio, no período de 15 de fevereiro a 16 

de março de 201 8, referente ao quinquênio de 2012 a 201 7.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 021, DE 08 DE FEVEREIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 09 de fevereiro de 201 8, o artigo 2º da 

Portaria nº085-2005, que lotou o servidor Eduardo Rocha Passos, 

matrícula nº 5674, na 2ª Vara Cível.

Artigo 2º - Lotar, a partir de 09 de fevereiro de 2018 , o servidor Eduardo 

Rocha Passos, matrícula nº 5674, na CAA - Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 020, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 5ª Vara Cível, Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, por 

intermédio do Ofício nº 001-2018-Gab. datado de 01.02.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhora Daiana Malheiros de Moura, portador da 

Cédula de Identidade RG - 7051879489 SSP-RS, cadastrada no CPF 

947.494.420-20, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 25, DE 09 DE FEVEREIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 09 de fevereiro de 2018, a Portaria nº 

002-2018, datada de 08.01.2018, que lotou a servidora Liliane de Campos, 

matrícula 5486, cadastrada no CPF 531.916.411-49, na Central de 

Administração.

Artigo 2º - Lotar, a partir de 09 de fevereiro de 2018, a servidora Liliane de 

Campos, matrícula 5486, cadastrada no CPF 531.916.411-49, na 7ª Vara 
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Cível.

 Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 022, DE 08 DE FEVEREIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 09 de fevereiro de 201 8, a Portaria nº 255 

de 09.11.2017 que lotou o servidor José Carlos de Freitas, matrícula 7462, 

cadastrad o no CPF 458.225.571-04, na CAA - C entral de Arrecadação e 

Arquivamento.

Artigo 1º - Lotar, a partir de 09 de fevereiro de 2018, o servidor José 

Carlos de Freitas, matrícula 7462, cadastrad o no CPF 458.225.571-04, na 

2ª Vara Cível.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 024, DE 09 DE FEVEREIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 09 de fevereiro de 201 8, a Portaria nº 

110-2009, datada de 29 de abril de 2009, que lotou o servidor Marco 

Aurélio Frota Cervelli, matrícula 21129, cadastrad o no CPF 

024.829.217-08, na 6ª Vara Cível

Artigo 2º - Lotar, a partir de 09 de fevereiro de 2018, o servidor Marco 

Aurélio Frota Cervelli, matrícula 21129, cadastrado no CPF 

024.829.217-08, na 7ª Vara Cível.

 Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 23, DE 09 DE FEVEREIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 09 de fevereiro de 201 8, parte do artigo 

1º da Portaria nº 284-2014, datada de 26.11.2014, que lotou a servidora 

Luciana Correa Lopes Ribeiro, matrícula nº 20541, na 1ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Lotar, a partir de 09 de fevereiro de 2018, a servidora Luciana 

Correa Lopes Ribeiro, matrícula nº 20541, na 5ª Vara Criminal.

 Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 28, DE 09 DE FEVEREIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 09 de fevereiro de 201 8, art.2º da 

Portaria nº052-2016, que lotou a servidora Maria Pereira dos Santos Filha, 

matrícula 2948, cadastrada no CPF 172.200.841-53, na 5ª Vara Cível.

Artigo 2º - Lotar, a partir de 09 de fevereiro de 201 8, a servidora Maria 

Pereira dos Santos Filha, matrícula 2948, cadastrada no CPF 

172.200.841-53, na 7ª Vara Cível.

 Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 27, DE 09 DE FEVEREIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 09 de fevereiro de 201 8, a lotação da 

servidor Antonio Carlos Santana, matrícula 2700, cadastrad o no CPF 

318.240.211-00, na Central de Administração.

Artigo 2º - Lotar, a partir de 09 de fevereiro de 201 8, o servidor Antonio 

Carlos Santana, matrícula 2700, cadastrado no CPF318.240.211-00, na 5ª 

Vara Criminal.

 Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002787-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

KAREN SILVA NUNES OAB - MT22755/O (ADVOGADO)

ALINE LUCIANA DA SILVA OAB - SP329934 (ADVOGADO)

JOSUEL DA SILVA JUNIOR OAB - MT17954/E (ADVOGADO)

ISABELA ALVES BUOSI OAB - MT20756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA FAZENDA FELICIDADE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002787-37.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Nutripura – 

Nutrição Animal Ltda. Executado: Agropecuária Fazenda Felicidade Ltda 

Epp. Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios e documentos de 

(id.10938988; id.10939003; id.10938744; id.10938767), hei por bem em 

deferir o pedido, retificando-se o valor da presente execução. De outro 

lado, determino a secretaria que certifique o decurso do prazo da 

intimação da executada para cumprir a obrigação (id.11394526) e, ao 

depois, dê-se vista à exequente para que requeira o que de direito. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de fevereiro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 734704 Nr: 14455-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURELINO DE CARVALHO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº14455-27/2013

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 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.: 760171 Nr: 13438-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RAFAEL BERVIAN ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Do advogado da parte exequente, para que no prazo de (10))dez 

dias,informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429008 Nr: 11114-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340.A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11114-32/2009

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de fevereiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713793 Nr: 8930-98.2012.811.0003

 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: AJM TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANATALÍCIO 

VILAMAIOR, para devolução dos autos nº 8930-98.2012.811.0003, 

Protocolo 713793, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345533 Nr: 1027-56.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE SOARES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCILENE MARIA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1027-56.2005.811.0003, 

Protocolo 345533, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727487 Nr: 8359-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE OSVALDO CORREA BORGES, RICARDO 

CORREA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANTÔNIO MAIQUE - 

OAB:OAB/SP -87853

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8359-93.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Espólio de Osvaldo Correa Borges.

Representante: Ricardo Correa Borges.

Executado: Hélio Cavalcante Garcia Filho.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.160), hei por bem em deferir o 

pedido, mediante as cautelas de estilo.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438730 Nr: 7397-75.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZILIA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:MT/12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar a Procuradora da parte Exequente 

para manifestar sobre Exceção de Pré-Executividade de fls. 121/123, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 871875 Nr: 7244-95.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA WERNER BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.H MAGALHAES - RONDOLETRAS 

PUBLICIDADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:OAB/MT 8.818, CASSIO RODRIGO ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:6462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Intimação dos advogados das partes, para ciêcia da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, conforme a seguir: "Certifico que, no dia 05/02/2018 em 

diligência no endereço Av. Cuiabá, 1453, não logrei êxito em localizar a 

testemunha APARECIDO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA, pois no local há 

uma comércio no terreo (Confeitaria Doce Sabor) e um pequeno edifício, 

no entanto não localizei interfone, ou algum meio de contato com os 

residentes, tendo apenas um portão ao lado e caixa de correio. Assim, 

indaguei a funcionária da confeitaria sobre o requerido e esta disse 

desconhecê-lo. Por ser uma rua de muito ruido e movimentada, não 

consegui contato com outra pessoa no local. Assim, devolvo o mandado 

para os devidos fins. Jocieli de Lima-Mat. 30062."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716398 Nr: 11775-06.2012.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA MENINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL REGINA CAMARGO 

GARCIA - OAB:15213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 11775-06.2012.811.0003 - Código 7216398

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO – Adjudicação Compulsória

PARTE REQUERENTE: CLEIDE APARECIDA MENINE

PARTE REQUERIDA: IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Imobiliária Aurora Ltda Epp, CNPJ: 

3837804000138, Inscrição Estadual: 51.2.0004541-7, brasileiro(a), 

Endereço: Av. Amazonas, 1318, Bairro: Centro - Setor 01, Cidade: 

Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais, no valor de R$ 335,45 (trezentos e trinta e cinco reais e 

quarenta e cinco centavos) e da Taxa Judiciária no valor de R$ 128,24 

(cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), total ao FUNAJURIS 

R$ 463,69 e ao CARTÓRIO DISTRIBUIIDOR R$ 54,90 (cinquenta e quatro 

reais e noventa centavos) via depósito bancário, Banco do Brasil S/A, 

agência 0551-7, conta corrente nº. 44.017-5, nominal a Edilma Braga 

(Cartório Distribuidor), CNPJ 01.974.435/0001, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de inclusão 

do nome na dívida ativa.

 Eu, Antonieta Mazetto, digitei.

 Rondonópolis - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713085 Nr: 8185-21.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SERGIO CAPELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: (20) vinte dias DIAS

AUTOS N. 8185-21.2012.811.0003 - Código 713085

ESPÉCIE: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: PANAMERICANO S/A

PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE SERGIO CAPELARI

INTIMANDO(A, S): Requerente: Panamericano s/a, CNPJ: 

59.285.411/0001-13, brasileiro(a), Endereço: Av. Paulista, Nº 2240, Bairro: 

Cerqueira César, Cidade: São Paulo-SP.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) ANDAMENTO AO FEITO EM 5 

(CINCO DIAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Eu, Antonieta Mazetto, digitei.

 Rondonópolis - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726479 Nr: 7414-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI CARLA DE ALMEIDA 

EVANGELISTA - OAB:OAB/MT11763, QUENESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE APARECIDA GUIDIO - 

OAB:19.980/O, ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - 

OAB:2356/MT

 intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, informe 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755552 Nr: 10618-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOUSSAN KHALIL ZAHER, CLOVIS GONCALVES 

VICENTINI, FERNANDO MODESTO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação do advogado do executado para 

manifestar-se quanto ao petitório de documentos de fls. 224/247, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002930-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002930-89.2017 Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Transpantanal Transporte Ltda Me. Executado: Rodotempo 

Transportes e Logística Ltda. Vistos, etc... TRANSPANTANAL 

TRANSPORTE LTDA ME, via seu bastante procurador, na ação de 

‘Execução de Título Executivo Extrajudicial’ que move em desfavor de 

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, postula no sentido de 

que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, 

recaindo a penhora sobre os bens dos sócios (id.11361068; id.11361080; 

id.11361103; id.11361117; id.11608269; id.11608279; id.11608289; 

id.11708251; id.11708284), vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil. Determino à remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor para as anotações devidas (artigo 134, §1º, 

CPC). Citem-se os sócios (id.11708284, págs. 1 e 2), para 

manifestarem-se e requererem as provas cabíveis, no prazo de (15) 

quinze dias (artigo 135, CPC). Vindo aos autos, dê-se vista à parte 
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exequente, para manifestação em (10) dez dias, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de fevereiro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004394-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA SANTANA DE MEIRELES (REQUERIDO)

 

Intimação do Dr. AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do sistema 

PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como advogado no 

cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, sob pena de 

nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado 

em todos os processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000936-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR BATISTA COSTA (AUTOR)

ORLINDA NASCIMENTO PEREIRA FILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Barbosa e Esposa (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000936-89.2018.8.11.0003 AUTOR: ALMIR BATISTA COSTA, ORLINDA 

NASCIMENTO PEREIRA FILHA RÉU: ALEXANDRE BARBOSA E ESPOSA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por ALMIR BATISTA COSTA e ORLINDA 

NASCIMENTO em desfavor de ALEXANDRE BARBOSA e SUA ESPOSA, 

qualificados parcialmente na exordial. Os autores alegam, em síntese, que 

são proprietários do imóvel localizado na Rua 01, s/n (lote 01 da quadra 

01), registrado sob a matrícula de nº 57.868, no loteamento Jardim 

Esmeralda, nesta cidade. Sustentam que o imóvel mencionado encontra-se 

indevidamente ocupado pelos requeridos, os quais ali adentraram há 

cerca de 02 (dois) meses. Asseveram ter tentado entendimento com os 

réus, sem sucesso. Por conta de tais fatos, pleiteiam os requerentes o 

deferimento de medida liminar de reintegração de posse no imóvel descrito 

na matrícula de nº 57.868, sem a oitiva prévia da parte adversa. 

Apresentam pedidos de natureza final e juntam documentos. Era o que 

cabia relatar. Fundamento. Decido. De início, DETERMINO que a parte 

autora comprove nos autos o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

nos termos do parágrafo único, do artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil. Superada a irregularidade supramencionada, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Sem prejuízo das providências acima aludidas, a partir da análise 

dos fatos aludidos na vestibular, entendo conveniente, para melhor análise 

do ocorrido e de modo a subsidiar o convencimento para apreciação do 

pleito de urgência, designar audiência de justificação, consoante 

permissivo constante do artigo 562, segunda parte, do Código de 

Processo Civil/2015, determinando seja citada a parte requerida e 

intimadas as testemunhas arroladas pelo próprio advogado da parte 

requerente, nos termos do artigo 455, CPC/2015. Nesses termos, designo 

audiência de justificação para o 26 de fevereiro de 2018, às 08h30min. 

Cite-se o réu e intime-se o autor por meio de seu procurador, inclusive 

para que este intime as testemunhas que serão inquiridas no ato. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 15 de fevereiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003914-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A 

AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003914-73.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: TEC CONTROL - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS PARA A AGROPECUARIA LTDA EXECUTADO: 

JOSE ARMANDO ARGENTA Vistos etc. De início, recebo o aditamento da 

inicial apresentado no ID 10734888. Proceda-se à retificação do valor da 

causa no sistema PJE, a fim de constar a importância de R$ 206.812,87 

(duzentos e seis mil, oitocentos e doze reais e oitenta e sete centavos), 

devendo a parte recolher eventuais custas remanescentes. Expeça-se 

carta precatória para a citação do executado no endereço indicado no ID 

9895108. Às providências. Rondonópolis/MT, 15 de fevereiro de 2018. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005204-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO)

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON MOREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005204-26.2017.8.11.0003 AUTOR: ALZIRA MARIA DE SOUZA RÉU: 

WANDERSON MOREIRA DE SOUZA Vistos etc. Cite-se o requerido por 

meio de Oficial de Justiça, conforme postulado no ID 9891408. REDESIGNO 

a audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 2018, às 13h. 

Cumpra-se, informando a data da audiência ora designada e fazendo 

constar as advertências proferidas na decisão de ID 9280911. Expeça-se 

o necessário. Rondonópolis/MT, 15 de fevereiro de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003453-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (RÉU)

L. S. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003453-04.2017.8.11.0003 AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

RÉU: L. S. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, VALDIR DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE 

DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO ajuizada por TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. em desfavor de L. S. TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME e VALDIR DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Por meio da decisão de ID 8793036, foi determinado 

que a parte autora emendasse a inicial, no sentido de trazer aos autos a 

guia de recolhimento das custas e taxas judiciais e o respectivo 

comprovante de pagamento, o que foi devidamente cumprido no ID 

9054158. Desse modo, recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 
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art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 

13.105/15, designo o dia 02 de abril de 2018, às 13h30min, para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda 

Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000178-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I G RESMINI CHURRASCARIA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000178-13.2018.8.11.0003 AUTOR: I G RESMINI CHURRASCARIA - ME 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

etc. Considerando que o mandado acostado ao ID 11377235 não 

corresponde a estes autos, intime-se a Oficiala subscritora do aludido 

documento para sanar tal irregularidade, em 05 (cinco) dias. No mais, 

cumpra-se integralmente a decisão de ID 11324707. Rondonópolis/MT, 15 

de fevereiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002538-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE THEODORO BONATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

MONTINA TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MORAES ALVIM OAB - MG130710 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002538-86.2016.8.11.0003 AUTOR: MARLENE THEODORO BONATTI 

RÉU: MONTINA TRANSPORTES LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 

S.A. Vistos etc. Antes de analisar o pedido de levantamento de valores 

formulado pela parte autora no ID 10901723, colha-se o parecer do 

Ministério Público, haja vista que o presente feito envolve interesse de 

incapaz (art. 178 do CPC/15). Sem prejuízo desta providência, intime-se a 

parte autora para apresentar réplica à contestação da denunciada ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A (ID 11637394), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 351 do Novo Código de Processo Civil. Tudo 

cumprido, conclusos. Rondonópolis/MT, 15 de fevereiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002209-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA MARGONATO DE CAIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002209-40.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: MARIA HELENA MARGONATO DE CAIRES Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar cópia 

integral da minuta do acordo entabulado, vez que o documento acostado 

ao ID 8197396 está incompleto. Em seguida, conclusos para análise do 

pedido de homologação. Rondonópolis/MT, 15 de fevereiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 799270 Nr: 14031-14.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES DA ROCHA, ALDENIRA DE 

JESUS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO DOURADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT, LINDALVA VARELA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.260 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moisés Marques Nóbrega - 

OAB:60642-SP

 Antes de fixar os pontos controvertidos, passo à análise das 

preliminares.No que tange à preliminar de ilegitimidade do réu para figurar 

no polo passivo da ação, verifica-se que não merece prosperar, pois não 

restou comprovada a venda do veículo a terceiro antes da data do 

sinistro.Observa-se que, conquanto o réu alegue que alienou o automóvel 

a terceira pessoa, este sequer indica o nome do comprador, e tampouco 

junta aos autos cópia do contrato de compra e venda ou outro documento 

hábil a demonstrar o negócio.Outrossim, no que tange ao pedido contido 

no item 4 e 5, incumbia à própria parte efetuar diligências para tanto. Desta 

feita, rejeito aludida preliminar.Analisada a preliminar, passo a fixar os 

pontos controvertidos, vez que estes ainda não haviam sido 

estabelecidos: a)Existência de responsabilidade civil do réu para com o 

evento danoso;b)Existência de danos morais e materiais.Defiro a prova 

oral requerida pelas partes e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19 de março de 2018, às 16h, devendo-se intimar as partes e 

seus procuradores.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca da audiência 

designada, nos termos do art. 455 do CPC/15.Intimem-se. Cumpra-se. Tudo 

cumprido, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 750494 Nr: 8010-56.2014.811.0003

 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: TAKESHI AOYAMA, DEBORA PEREIRA DE MORAES 

AOYAMA, FIDMA, DEBORA PEREIRA DE MORAES AOYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSJARDINOPOLIS TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/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 impugnar 

a Contestação de folhas nº 263/299.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 807967 Nr: 17326-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->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: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NEVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735531 Nr: 15075-39.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE BARBOSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, TIAGO AUED - OAB:9873-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUNIELLE LARISSA 

FERREIRA DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

15075-39.2013.811.0003, Protocolo 735531, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 718682 Nr: 14150-77.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LUIZ FERREIRA BORGES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 14150-77.2012.811.0003

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA e JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

PARTE RÉ: SEBASTIÃO LUIZ FERREIRA BORGES FILHO

CITANDO(A, S): SEBASTIÃO LUIZ FERREIRA BORGES FILHO, inscrito no 

CPF: 868.577.031-91.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/12/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 9.930,16

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, o Sr. SEBASTIÃO LUIZ 

FERREIRA BORGES FILHO, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança em que a 

parte requerente alega ser empresa que atua há muitos anos no ramo 

agropecuário efetuando diversas vendas de produtos agropecuários 

utilizados em suas propriedades rurais; QUE, o requerido possui uma 

propriedade rural na comarca de Nova Xavantina/MT e sempre adquiriu 

produtos da requerente, conforme notas fiscais, ns. 033.419, no valor de 

R$ 3.903,00 (três mil, novecentos e três reais) e n. 032.990, no valor de 

R$ 1.804,50 (um mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos), 

porém, não cumpriu com suas obrigações. Após discorrer sobre a matéria 

de fato e de direito aplicável ao caso aludido. Dá à causa o valor de R$ 

9.930,16 (nove mil, novecentos e trinta reais e dezesseis centavos).”

DESPACHO: Vistos etc. DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por 

edital da parte requerida, visto que preenche os requisitos do artigo 256 

do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, 

observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital 

será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial da parte 

requerida, que deverá ser intimada de seu munus para que promova a 

defesa de seus interesses, no prazo legal. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE 

TRATA DE FEITO INCLUÍDO NA META 02/CNJ.

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciário, digitei.

 Rondonópolis - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a) - Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 441740 Nr: 10410-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI CORREA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADM DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 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, da r. decisão 

de folhas nº 212 e documentos de folhas nº 213/214, (informações do 

sistema BACENJUD), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 704074 Nr: 12051-71.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MARIA CETOLIN FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, da petição 

de fl. 325/328, bem com, da certidão de fl. 330.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 440060 Nr: 8727-10.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA 

BALBINO, ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/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, da r. decisão 

de folhas nº 88 e documentos de folhas nº 89/90, (informações do 

sistema RENAJUD), no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 451902 Nr: 7081-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA CONSTRUTORA LTDA ME, 

AMANDA MOREIRA DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, da r. decisão 

de folhas nº 70 e documentos de folhas nº 71/72, (informações do 

sistema RENAJUD), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 714221 Nr: 9403-84.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-A, ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO ROCHA 

- OAB:23204/O, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:20756/O, JOSUEL DA 

SILVA JUNIOR - OAB:17954/E, Karen Silva Nunes - OAB:22755/O, 

LEONARDO SANTOS DE REZENDE - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

 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, da r. decisão 

de folhas nº 83 e documentos de folhas nº 84/86, (informações do 

sistema BACENJUD e RENAJUD), no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 727323 Nr: 8206-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR PAIXÃO FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, da r. decisão 

de folhas nº 63 e documentos de folhas nº 64/67, (informações do 

sistema BACENJUD), no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 34039 Nr: 8734-27.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANAUD - PROJETOS AGROP. E CONT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU CONTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI COSTA JÚNIOR - 

OAB:221.174 - SP, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:171107/SP

 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, da r. decisão 

de folhas nº 119 e documentos de folhas nº 120, (informações do sistema 

RENAJUD), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 285169 Nr: 893-34.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA, SERGIO DEL CISTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEVIDES TULIO PALAMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, da r. decisão 

de folhas nº 148 e documentos de folhas nº 149/151, (informações do 

sistema BACENJUD e RENAJUD), no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 297791 Nr: 542-27.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SIMPLICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:15.890/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 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, da r. decisão 

de folhas nº 87 e documentos de folhas nº 88/90, (informações do 

sistema BACENJUD), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 337897 Nr: 6219-04.2004.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 

DEPARTAMENTO REGIONAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR ALVES DE ANDRADE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Karen Decker - 

OAB:7007, Kleiton Anderson Antunes de Souza - OAB:10077-B/MT, 

PABLO JOSE MELATTI - OAB:11096, SEBASTIAO AUGUSTO CORREA 

DE MORAES - OAB:OAB/MT10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, da r. decisão 

de folhas nº 100 e documentos de folhas nº 101/104, (informações do 

sistema BACENJUD e RENAJUD), no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 406869 Nr: 2538-84.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETE CASTRO CONCEICAO, CELIO 

ANTONIO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, da r. decisão 

de folhas nº 105 e documentos de folhas nº 106/107, (informações do 

sistema RENAJUD), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 409870 Nr: 5772-74.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 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, da r. decisão 

de folhas nº 80 e documentos de folhas nº 81/83 (informações do sistema 

BACENJUD e RENAJUD), no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 412100 Nr: 8226-27.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESSENCE DENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 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, da r. decisão 

de folhas nº 164 e documentos de folhas nº 165/170 (informações do 

sistema BACENJUD e Renajud), no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 446970 Nr: 2152-49.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIZE GUELSI ME, MARCOS VIEIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, da r. decisão 

de folhas nº 61 e documentos de folhas nº 62/66, (informações do 

sistema BACENJUD), no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 347092 Nr: 2531-97.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 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, da r. decisão 

de folhas nº 152 e documentos de folhas nº 153/156, (informações do 

sistema RENAJUD e BACENJUD), no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 447779 Nr: 2958-84.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES LEONEL LTDA ME, GILSON ALVES 

LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, da r. decisão 

de folhas nº 96 e documentos de folhas nº 97/101, (informações do 

sistema BACENJUD e RENAJUD), no prazo legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008134-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RODRIGUES PAULIQUEVIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008134-17.2017.8.11.0003 REQUERENTE: LEONARDO RODRIGUES 

PAULIQUEVIS REQUERIDO: GUILHERME DA SILVA ARAUJO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS ajuizada por LEONARDO RODRIGUES PAULIQUEVIS em 

desfavor de GUILHERME DA SILVA ARAUJO, devidamente qualificados na 

exordial. O autor alega, em síntese, que contratou os serviços do 

requerido para a compra e colocação de Blindex em sua residência. Relata 

que, para a compra do Blindex e a instalação, foi pactuado o valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Aduz que pagou ao Réu, no dia 03 

de abril de 2017, o valor integral dos serviços, sendo R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) em cheque e R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie. Contudo, 

afirma que não houve o cumprimento da obrigação por parte do requerido. 

Por conta de tais fatos, pleiteia o requerente o deferimento da tutela de 

urgência, a fim de que seja determinado que o requerido seja obrigado a 

realizar o serviço ou proceda à devolução dos valores pagos. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Por meio da decisão de ID 

10582166, foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, no 

sentido de comprovar a alegada insuficiência de recursos para pagamento 

das custas e despesas processuais, o que foi devidamente cumprido no 

ID 10775718. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Diante 

das justificativas e documentos apresentados no ID 10775718, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de 

urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Desse modo, não obstante a parte autora tenha 

trazido aos autos cópia dos áudios das chamadas telefônicas realizadas 

com o requerido, é certo que não há elementos seguros o suficiente para 

ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda 

melhor compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o 

pedido de tutela de urgência dependem de melhor apuração. Não há, 

enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela probabilidade do 

direto invocado, ao menos nessa fase de cognição sumária, consoante 

prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da 

disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela de urgência 

quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o 

julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco 
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ao resultado útil do processo. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, uma vez que não estão presentes nos autos 

os elementos aptos à concessão da medida liminar. Conforme o disposto 

no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 02 de abril de 2018, às 11h, 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências 

desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do 

novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007624-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SALOME FIGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALATEIA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1007624-04.2017.8.11.0003 AUTOR: JOSE FRANCISCO SALOME 

FIGUEIRA RÉU: ALATEIA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO ALMEIDA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por JOSE FRANCISCO SALOME 

FIGUEIRA em desfavor de ALATEIA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO 

ALMEIDA, ambos devidamente qualificados na exordial Por meio da 

decisão de ID 10608667, foi determinado que a parte autora emendasse a 

inicial, no sentido de comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais, o que foi devidamente 

cumprido no ID 10762235 e seguintes. Desse modo, recebo a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Diante das 

justificativas e documentos apresentados no ID 10762235, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15, o que poderá ser revogado se houver 

comprovação da mudança da condição econômico-financeira do 

beneficiário. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo 

o dia 02 de abril de 2018, às 14h, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Observe-se a PRIORIDADE LEGAL na 

tramitação deste feito, que tem em seu polo ativo pessoa idosa, atendendo 

sua condição ao que estabelece o artigo 1048, inciso I, do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010068-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1010068-10.2017.8.11.0003 AUTOR: BRENDA FELIZARTI CLEMENTE RÉU: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS ajuizada por BRENDA FELIZARTI 

CLEMENTE em desfavor de LATAM AIRLINES GROUP S/A, ambos 

devidamente qualificados na exordial. Por meio da decisão de ID11314387, 

foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, no sentido de 

comprovar a alegada insuficiência de recursos para pagamento das 

custas e despesas processuais, o que foi devidamente cumprido no ID 

11410584. Desse modo, recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 03 de abril de 2018, 

às 08h, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de fevereiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000843-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE MATOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000843-29.2018.8.11.0003 AUTOR: EUNICE DE MATOS PEREIRA RÉU: 

BRADESCO SEGUROS S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE 

VIDA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR SER ABUSIVA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por EUNICE DE 

MATOS PEREIRA em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A e 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ambos devidamente qualificados 

na exordial. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e 

não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 02 de abril de 2018, 

às 15h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Observe-se a PRIORIDADE LEGAL na 

tramitação deste feito, que tem em seu polo ativo pessoa idosa, atendendo 

sua condição ao que estabelece o artigo 1048, inciso I, do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000085-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON EUCLIDES DE MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005968-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO DOS SANTOS CECILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1005249-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005249-30.2017.8.11.0003. Visto em correição. Intime a 

requerente para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa 

judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, 

sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005197-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JORGE BUCATER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº 1005197-34.2017.8.11.0003 Visto em correição. Intime o 

credor para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa 

judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, 

sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002800-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002800-02.2017.8.11.0003. Visto em correição. Intime o 

credor para completar a inicial, instruindo-a com o demonstrativo de débito 

atualizado nos termos do artigo 798, I, b, do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra. Rondonópolis - MT, 24 de julho de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001903-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDO SILVA ALVARELO (REQUERIDO)

 

CD. PROC. 1001903-71.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

inovações/alterações ao Código de Processo Civil, estabelecidas pela Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015, intime o(a) autor(a), na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprindo as exigências do artigo 320 do CPC, 

especificamente para trazer aos autos os comprovantes de recolhimento 

das custas processuais e depósito de diligência para cumprimento do 

mandado. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 28 de 

fevereiro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004806-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACHADO OAB - MT22821/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº 1004806-79.2017.8.11.0003 Visto em correição. Intime o 

autor para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, declinando o 

seu endereço juntamente com CEP, nos termos do art. 319, II, do CPC c/c 

Resolução nº. 021/2011/TP do e. TJMT. Cumpra. Rondonópolis - MT, 09 de 

agosto de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004830-10.2017.8.11.0003

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)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLENDA FREIRES DOS SANTOS (EXECUTADO)

WELDNER DURE ASTORGA (EXECUTADO)

WELDNER DURE ASTORGA 02446655165 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº 1004830-10.2017.8.11.0003 Visto em correição. Intime o 

credor para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, declinando o 

CEP dos endereços dos devedores, nos termos da Resolução nº. 

021/2011/TP do e. TJMT. Ainda, no mesmo prazo supra, deverá o 

exequente instruir o feito com cópia da nota fiscal n° 000.012.950, Série I 

(num. 9107758), relativo aos bens dados em garantia ao contrato, bem 

como proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias, nos 

termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 09 de agosto de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003561-33.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DA SILVA CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003561-33.2017.8.11.0003. Vistos etc. O autor pretende 

revisar os valores cobrados em seu cartão de crédito. Entretanto, não 

trouxe qualquer fatura que demonstre o vínculo entre as partes. Assim, 

intime o demandante para que instrua a inicial, com cópia das faturas 

emitidas pelo banco réu, cujos débitos pretende revisar, detalhando quais 

as cobranças são indevidas, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 20 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003561-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DA SILVA CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo requerido. Decorrido 

este prazo, fica desde já intimado para dar prosseguimento ao feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003030-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CARLOS CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003030-44.2017.8.11.0003. Visto em correição. O 

requerente informa ter a profissão de condutor e pleiteia os benefícios da 

Justiça Gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas e 

despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Entretanto, não traz 

aos autos documento que comprove a alegada hipossuficiência. Assim, 

intime-o para 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, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de junho de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005857-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL ARCANJO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005857-28.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o requerente 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de setembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002064-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS .Processo nº 1002064-81.2017.8.11.0003. Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime a autora para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Ainda, no mesmo prazo supra, deverá a 

requerente 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, 07 de abril de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008145-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN RECH DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do início do prazo 

de suspensão requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001155-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOURA GAZOLA (REQUERIDO)

 

CD. PROC. 1001155-39.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

inovações/alterações ao Código de Processo Civil, estabelecidas pela Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015, intime o(a) autor(a), na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprindo as exigências do artigo 320 do Novel CPC, 

especificamente para trazer aos autos os atos constitutivos da instituição 

financeira requerente, comprovantes de recolhimento das custas 

processuais e depósito de diligência para cumprimento do mandado. 

Intime-o, ainda, para no mesmo prazo alhures concedido, informar os 

dados completos do fiel depositário que ficará responsável pela guarda do 

bem objeto da lide caso a busca e apreensão seja efetivada, sob pena de 
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indeferimento dos pedidos iniciais. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 22 de fevereiro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005434-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRYEL JOSE ALVES DE FREITAS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NO PRAZO 

LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003970-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 858902 Vistos etc. O princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de fato e direito 

controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem produzir, 

justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua 

relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se 

alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A 

mera alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no 

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto alegadamente 

controvertido, será interpretada como ausência de especificação. Após a 

especificação das provas pelas partes, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004951-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DE BARROS SANTANA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004951-72.2016.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido Id. 9536619, para busca do atual endereço da executada (CPF nº. 

006.791.451-92), com a utilização do sistema Infojud. Vindo aos autos a 

informação, dê-se vista ao requerente para manifestação. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003622-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACO PRONTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. DE DEUS - SERRALHERIA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º 

1003622-25.2016.8.11.0003 Visto em Correição. Considerando a 

manifestação do exequente, Id. 6865956, informando que o executado não 

cumpriu com o acordo homologado, determino o prosseguimento da 

execução. Intime o credor na pessoa do patrono constituído, para 

promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, 

bem como juntando o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de julho 

de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004887-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI TEIXEIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004887-28.2017.8.11.0003. Visto em correição. A 

requerente informa ter a profissão de comerciante e pleiteia os benefícios 

da Justiça Gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas e 

despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Entretanto, não traz 

aos autos documento que comprove a alegada hipossuficiência. Assim, 

intime-a para 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, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 09 de agosto 

de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1003765-77.2017.8.11.0003 Visto em correição. Intime o exequente na 

pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, juntando aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena 

de extinção. Intime-o ainda, para que no mesmo prazo alhures concedido 

informe o CEP de seu endereço e do endereço do executado, cumprindo 

assim as determinações constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 

de junho de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008148-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA NUNES MORENO MILLECK (EXECUTADO)

A. N. MORENO MILLECK - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000722-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MELANIA CURY MUSSY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR GONCALVES BENITES (RÉU)

ROMEU OLINDO RICHTER (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000722-98.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

informa na exordial estar aposentada, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não terem condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, analisando os 

autos, determino que a requerente traga aos autos cópia de seu 

comprovante de rendimento, extrato de benefício previdenciário e/ou 

declaração do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Intime-a ainda para que no mesmo prazo alhures concedido, traga 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel. Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra com urgência. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON MENDONCA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000712-54.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000725-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PIMENTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBERTA PIMENTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000725-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. Observa-se 

que o feito foi endereçado para distribuição por dependência a ação que 

tramita perante o juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, sob o nº 

1002457-40.2016. 8.11.0003. Assim, reconheço a incompetência deste 

Juízo e determino a redistribuição do processo ao Juízo da 2ª Vara Cível 

desta Comarca, para apensamento/vinculação ao feito de Execução de 

Título Extrajudicial sob o nº 1002457-40.2016. 8.11.0003. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000846-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRILLE DA SILVA OAB - MT22156/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000846-81.2018.8.11.0003. Vistos etc. A parte exequente 

ingressou com a presente demanda, com base no título oriundo da Ação 

Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Melhor analisando 

os autos, vê-se que a sentença exequenda foi proferida na forma 

genérica em relação aos “divulgadores” da chamada rede “Telexfree”, não 

havendo reconhecimento de vínculo individual com cada credor. 

Observa-se que naquela r. sentença não há qualquer 

documento/manifestação que reconheça o crédito em favor da exequente, 

e o presente feito foi instruído, apenas, com cópia dos boletos e da 

sentença proferida na ACP. Para que haja a liquidação de sentença, seja 

nos termos dos artigos 510, 511, 520 e 523 do CPC, faz-se necessário a 

existência de uma sentença condenatória para pagamento de uma quantia 

líquida ou ilíquida, o que não ocorre no presente caso, pois, apesar da 

decisão proferida na ACP tenha cunho genérico e coletivo, não dispõe 

expressamente o direito de cada credor, que somente poderá ser obtido 

mediante a propositura de uma ação declaratória de vínculo entre as 

partes. Assim, para evitar a chamada “decisão surpresa”, vedada no 

artigo 10, do CPC, a parte exequente deverá comprovar que a sentença 

proferida na Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

dispõe expressamente acerca do crédito que pretende obter e, em sendo 

inexistente, adeque o pedido da exordial nos termos do procedimento 

comum para obtenção do reconhecimento de vínculo havido entre as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000761-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FAGUNDES SOARES (AUTOR)

GIDOVALDO DUARDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIA FLOR E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Código Processo nº. 1000761-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Os 

demandantes pleiteiam a concessão da assistência judiciária, alegando 

não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, intime os requerentes, na pessoa de seu 

patrono, regularmente constituído para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de 

renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS. II – Melhor análise detida 

aos autos verifica-se que não consta no caderno processual autos o 

memorial descritivo, a planta/mapa e as matrículas atualizadas dos imóveis 

lindeiros, para comprovação da titularidade dos confinantes, indicando o 

estado civil dos mesmos e a qualificação dos cônjuges, se casados 

forem. Assim, intime os demandantes, para que no mesmo prazo alhures 

mencionado, trazer aos autos planta do imóvel e matrícula atualizada do 

mesmo, sob pena de indeferimento da inicial. IV – Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000765-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAGRADA FAMILIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALECSANDRA DE OLIVEIRA FIGUEREDO (RÉU)

NIVALDO JOSE FRANCISCO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000765-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

é pessoa jurídica e requer a concessão da assistência judiciária, alegando 

não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que o requerente traga aos autos 

cópia completa de suas três últimas declarações do imposto de renda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano do pedido 

(art. 321, do CPC). Cumpra. Rondonópolis - MT, 15 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000798-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON DE OLIVEIRA GRACIANO (RÉU)

MARIA AMELIA CATOSSI GRACIANO (RÉU)

PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000798-25.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON RODRIGUES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000715-09.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Intime-o ainda para que no mesmo prazo alhures 

concedido, traga aos autos o termo de confissão de dívida realizado junto 

com a empresa ré. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000831-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000831-15.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime patrono do 

autor para regularizar sua representação processual, instruindo o feito 

com a procuração ad judicia, bem como para proceder/comprovar o 

recolhimento das custas/taxa judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos artigos 103 e 290, do CPC, sob pena de extinção. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000835-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000835-52.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o patrono do 

autor para regularizar sua representação processual, instruindo o feito 

com a procuração ad judicia, bem como para proceder/comprovar o 

recolhimento das custas/taxa judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos artigos 103 e 290, do CPC, sob pena de extinção. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000883-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MOURA DA SILVA (AUTOR)

GERCIDE ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

ARCOVIDA SEGUROS (Associação Recreativa dos Correios) (RÉU)

AWP SERVICE BRASIL LTDA. (RÉU)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000883-11.2018.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requerentes informam na exordial estarem aposentados, e requerem a 

concessão da assistência judiciária, alegando não terem condições de 

pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

analisando os autos, determino que os requerentes tragam aos autos 

cópia de seu comprovante de rendimento, extrato de benefício 

previdenciário e/ou declaração do imposto de renda no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido nos termos do 

parágrafo único do art. 321, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Intime. 
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Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000886-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HASS & ARRUDA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA LUCIA RIBEIRO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000886-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente, na pessoa de seu advogado constituído, para emendar a 

inicial, especificamente para que traga aos autos o comprovante de 

recolhimento das despesas de ingresso/custas, no prazo de 15 dias 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, e consequente 

extinção do feito, nos termos do art. 290, do CPC. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000890-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOURA DA SILVA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000890-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente, na pessoa de seu advogado constituído, para emendar a 

inicial, especificamente para que traga aos autos o comprovante de 

recolhimento das despesas de ingresso/custas, no prazo de 15 dias 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, e consequente 

extinção do feito, nos termos do art. 290, do CPC. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002800-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004911-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIO CÉSAR GUEDES AGUIAR OAB - MT20217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004911-56.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – Retifique o 

Sistema PJE para constar a nova denominação da requerida, advinda da 

operação de incorporação - SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. 

2.0 - O atual Código de Processo Civil adota, expressamente, o princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar as partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime-as 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos para cumprir o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000540-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000540-49.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 
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de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de 

fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003981-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003981-38.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de 

fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005418-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA RAMALHO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA RAMALHO CAVALCANTE OAB - 378.199.681-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005418-17.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando o Acordão constante no Id. 11538021 - página 01/04, não 

reconhecendo o recurso de Agravo de Instrumento, ante o falecimento da 

autora, intime o advogado da parte requerente para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de 

fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007707-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELFINA MITICO MIYOSHI (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007707-20.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando a decisão do juízo ad quem constante no Id. 11538404, 

intime a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000549-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APARECIDO SIMEAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Código Processo nº. 1000549-45.2016.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

credor pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente 

constituído nos autos, para promover o andamento do feito, cumprindo a 

decisão constante no Id. 9221428, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena 

de extinção, nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007859-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (AUTOR)

JULIANA MACIEL DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

LINDOMAR MACIEL DOS SANTOS (AUTOR)

APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR)

J. D. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO OAB - MT21203/O (ADVOGADO)

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DAS CONTESTAÇÕES E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004746-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004746-43.2016.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT,15 de 

fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008094-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO OAB - MT14267/A (ADVOGADO)

MARINALVA DE SOUSA SANTIAGO OAB - 851.163.271-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010250-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERUZA DOS ANJOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803212 Nr: 15663-75.2015.811.0003

 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: LIDIANE DA SILVA NUNES SALLES, ROGERIO SALLES 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA, NEUZA 

MARIA BREDA, JOSE ROBERTO DA SILVA, CLEUZA FERREIRA DOS 

SANTOS, AMAURI GONÇALVES DE OLIVEIRA, CANDEMAR CECILIO 

FECHENER VICTORIO, WALKYRIA LEAO FERREIRA, ESPÓLIO DE 

PETRONIO FERREIRA, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT (ATUALIZADO) - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT (ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

15663-75.2015.811.0003, Protocolo 803212, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707160 Nr: 1915-78.2012.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARDNER DENVER BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CRIVELARO BOM - 

OAB:183885/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICK ANDREI 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 1915-78.2012.811.0003, Protocolo 

707160, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782608 Nr: 7255-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE XAVIER DE FIGUEIREDO, KLEBSON MARCIO 

DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO DE MORAES, INÊS 

OLIVEIRA DE MORAES, MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA, JANAINA ELIZA 

FRANQUINI, JOÃO MARTINS DO SANTOS, MIKAEL JUNIOR SILVA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT (ATUALIZADO) - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT (ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

7255-95.2015.811.0003, Protocolo 782608, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396796 Nr: 10348-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, MÉRCIA CHAVES 

ALVES PEREIRA KLAUS, CLEIRY ANTONIO DA SILVA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, MERCIA CHAVES ALVES PEREIRA KLAUS - 

OAB:MT/10635, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12093-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JESSICA SANTOS 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 10348-47.2007.811.0003, Protocolo 

396796, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882480 Nr: 11140-49.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE XAVIER DE FIGUEIREDO, KLEBSON 

MARCIO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT (ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

11140-49.2017.811.0003, Protocolo 882480, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64931 Nr: 13588-93.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALLES AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ADELINA AZOIA DOS SANTOS 

MODESTO, DIMITRIO BUCH ROSA (INVENTARIANTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY GARCIA 

PIATO, para devolução dos autos nº 13588-93.1997.811.0003, Protocolo 

64931, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809176 Nr: 17718-96.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JESSICA SANTOS 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 17718-96.2015.811.0003, Protocolo 

809176, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731421 Nr: 11832-87.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO GOMES SANTANA, ANTONIO DE 

SOUZA SOBRINHO, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, ESPÓLIO DE 

CANDEMAR CECÍLIO FECHENER VICTORIO, WALKYRIA LEÃO FERREIRA, 

ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, MARIA CELINA DE AMORIM 

SANTANA, MARIA AUXILIADORA PIRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT (ATUALIZADO) - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT (ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

11832-87.2013.811.0003, Protocolo 731421, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414551 Nr: 10207-91.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVAIR GUIMARAES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALMIR MARCELO 

GIMENEZ GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

10207-91.2008.811.0003, Protocolo 414551, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270852 Nr: 3635-03.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PENOFF DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICK ANDREI 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 3635-03.2000.811.0003, Protocolo 

270852, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727544 Nr: 8415-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS BATISTA DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BARROS MATSUNO - 

OAB:17123/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILSON NOVAES 

PORTO, para devolução dos autos nº 8415-29.2013.811.0003, Protocolo 

727544, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754914 Nr: 10253-70.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIO DIAS, MARIA ROSA DO 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ERNESTO VALLI - 

OAB:11672-B/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVIO HENRIQUE 

CORREA, para devolução dos autos nº 10253-70.2014.811.0003, 

Protocolo 754914, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854858 Nr: 1368-62.2017.811.0003

 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: JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA, MARCO AURÉLIO 

ROMANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR, para devolução dos autos nº 1368-62.2017.811.0003, 

Protocolo 854858, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706075 Nr: 765-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARDNER DENVER BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CRIVELARO BOM - 

OAB:183885/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICK ANDREI 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 765-62.2012.811.0003, Protocolo 

706075, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445100 Nr: 282-66.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA GIONGO, LEONARDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO 

MARTELLO JUNIOR, para devolução dos autos nº 282-66.2011.811.0003, 

Protocolo 445100, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452045 Nr: 7224-17.2011.811.0003

 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: WPMDC, SPMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDMEMDR, FGJ, ASMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINE DAGOSTIN, 

para devolução dos autos nº 7224-17.2011.811.0003, Protocolo 452045, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91336 Nr: 2681-88.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALVES ATHAIDE, ANA D. C. 

ATHAIDE CONFECCOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT/7216, DF1972

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO ALVES 

ATHAIDE, para devolução dos autos nº 2681-88.1999.811.0003, Protocolo 

91336, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759941 Nr: 13316-06.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACELINO DE BRITO DANTAS, MARLENE FERREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE MORAES, 

MARIA FRANCISCA DANTAS, ANTONIO SOARES MARTINS, SEVERINO 

PEREIRA DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARCIA PIMENTEL 

DA SILVA, SERGIO PRATES DE LIMA, MORGANA PRATES ALVES, INÊS 

OLIVEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT (ATUALIZADO) - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT (ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

13316-06.2014.811.0003, Protocolo 759941, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803690 Nr: 15817-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS 

AUTONOMOS DE BENS DO ESTADO DE MT, ROBERTO PESSOA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Astuto Pereira - 

OAB:OAB/RJ 80.696

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO 

ROMANO FERREIRA, para devolução dos autos nº 

15817-93.2015.811.0003, Protocolo 803690, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750018 Nr: 7776-74.2014.811.0003

 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: WAGNER DE ALMEIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEYDER HANNS ROGER OLIVEIRA PERUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVINO OLIVEIRA, 

para devolução dos autos nº 7776-74.2014.811.0003, Protocolo 750018, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 863562 Nr: 4380-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADROALDO DA SILVA GERMANO, APARECIDO RUIZ, 

BENO HISTER, ADRIANNA SALES BONFIM GALIMBERTI, GLADEMIR 

RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FRAGA - 

OAB:OAB/SC18026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676/MT

 Na hipótese, é incontestável o prejuízo imposto a executada em razão da 

ausência de intimação dos atuais procuradores, principalmente em razão 

da incidência de multa e honorários advocatícios.Assim, urge declarar a 

nulidade processual no caso, sendo que a mesma é insuperável na 

hipótese, porquanto evidente o cerceamento do direito de defesa da parte 

executada, a fim de que o feito tramite sem vícios.O § 2º, do art. 272, do 

CPC, dispõe que é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

dos atos constem os nomes das partes e de seus advogados. Dessa 

forma, deve ser declarada a nulidade dos atos afetados pela nulidade, em 

especial aqueles praticados posteriormente à conversão da ação de 

conhecimento em cumprimento de sentença, ou seja, a partir de as fls. 

91/101.Determino que a srª Gestora providencie o cadastramento no 

sistema Apolo dos patronos da executada(fls. 201/202); promova nova 

intimação da decisão à fls. 89; e, o desbloqueio do valor constante do 

detalhamento à f ls. 100. Int ime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 08 de fevereiro de 2.018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 867518 Nr: 5774-29.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADROALDO DA SILVA GERMANO, APARECIDO RUIZ, 

ADRIANA SALES BONFIM, BENO HISTER, GLADEMIR RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ARY AGACCI NETO - 

OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676/MT, ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - OAB:OAB/SP27215, 

NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713

 Código nº 867518

Cumprimento de Sentença

Autores: Adroaldo da Silva Germano e outros

Ré: Sul América Companhia de Seguros S/A

Vistos etc.

ADROALDO DA SILVA GERMANO e outros, qualificados nos autos, 

ingressaram com AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE 

OBRIGACIONAL SECURITÁRIA convertida em CUMPRIMENTO PROVISÓRIO 

DE SENTENÇA contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A, 

também qualificada no processo, visando recebimento de prêmio de 

seguro.

Os autores, em 27/03/2017, distribuíram, erroneamente, pelo PJE, pedido 

de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da ação 

ordinária de responsabilidade obrigacional securitária. Foi determinado, por 

esta Magistrada, que fosse materializado o pedido haja vista que 

tratava-se de processo físico.

 Cumprindo àquela determinação foi registrado e autuado o feito sob nº 

863562, o qual encontra-se em pleno andamento, inclusive com penhora 

de ativos financeiros.

Ocorre que, inadvertidamente, houve novo registro e autuação do mesmo 

pedido (cumprimento de sentença), gerando novo processo de nº 867518.

Dessa forma, flagrante o erro material da Secretaria da Vara, razão pela 

qual determino a baixa e cancelamento da distribuição dos presentes 

autos (código nº 867518).

Cumpra.

Rondonópolis – MT, 08 de fevereiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451826 Nr: 7005-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BENTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 451826.

Vistos etc.

1.0 - Ante a inércia do devedor (fls. 220), converto a indisponibilidade em 

penhora, os valores bloqueados pelo Sistema BacenJud à fls. 190, no 

importe de R$ 209,46 (duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos).

 Proceda a transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 

854, §5º, do CPC/15.

Após a vinculação dos valores ao presente feito, expeça alvará para 

levantamento dos valores e seus acréscimos em favor do credor em 

conta bancária a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias, observando os 

termos do Provimento nº 16/2011-CGJ.

2.0 - Considerando o lapso temporal desde a última tentativa de constrição 

online (2016 - fls. 190) e, em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, 

defiro o pedido para a realização da penhora on line, nas contas 

bancárias do devedor, com utilização do convênio BancenJud, até o valor 

do débito indicado no cálculo à fls. 216.

Porventura reste infrutífera a tentativa, ou os valores bloqueados não 

satisfação a integralidade do débito, deverá a credor promover o regular 
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andamento do feito indicando bens passíveis de penhora para a garantia 

da dívida, bem como declinar se possui interesse nos veículos bloqueados 

à fls. 191, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de setembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 734109 Nr: 13970-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA CRISTINA ROSSI VANZELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 734109.

 Vistos etc.

Ante a manifestação da exequente à fls. 146/147, determino a suspensão 

do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com base no artigo 921, III, §1º, do 

CPC.

 Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. 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.: 804485 Nr: 16106-26.2015.811.0003

 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: MIRIÃ FERREIRA DE OLIVEIRA, VANDERSON BARBOSA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO, 

ZENAIDE BELOME ARJONA, IVAN BASTOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo n°735004

Vistos etc.

SILVIO HENRIQUE CORREA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE EXCUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra JOSÉ CLAÚDIO DIAS E 

MARIA ROSA DO AMARAL, também qualificados no processo.

 As partes noticiam a realização de acordo (fls. 139/140), requerendo a 

homologação e consequente extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. 

Julgo extinto o processo com amparo do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Determino a baixa junto ao Sistema Renajud à fls. 136. 

Custas pelos executados. Honorários na forma pactuada. Encaminhe os 

autos a Contadoria para apuração de eventuais custas. Após intime os 

devedores para pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe os autos 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008287-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008287-50.2017.8.11.0003 Vistos etc. O demandante pleiteia 

a antecipação de tutela para obstar a instituição financeira requerida de 

retirar a restrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

em relação ao contrato objeto da presente lide. 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 possuía em seu nome contrato de prestação de 

serviços com o réu. 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 à demandante 

quanto ao pleito antecipatório. Assim, não há como impedir que a empresa 

credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar 

a cobrança das parcelas em aberto, bem como lançar ou manter o nome 

do devedor em cadastros de inadimplentes. 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. 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, 23 de outubro de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003690-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCO DIAS (AUTOR)

ERNESTINA LEONES FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BALBINO DE MELO (RÉU)

SONIA APARECIDA BARCELOS (RÉU)

IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003690-38.2017.8.11.0003. Vistos etc. Os autores pleiteiam 

a concessão de tutela de urgência para a averbação da presente 

demanda na matrícula do imóvel para evitar qualquer ato de alienação e/ou 

oneração do bem e a imediata reintegração na posse do imóvel. Alegam 

que adquiriram o bem, objeto da lide, da imobiliária requerida e mesmo 

assim a mesma o transferiu aos 2º e 3º requeridos, razão pela qual 

pleiteiam a anulação do registro. Vieram-me os autos conclusos. Decido. É 

certo que as ações possessórias processam-se de acordo com o art. 554 

e seguintes do CPC, sendo que para o deferimento do pleito liminar, em 

Ação de Manutenção de Posse, nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao 

autor provar: “I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo 

réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, 

embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação 

de reintegração.” Da leitura do artigo e seus incisos, resta claro que, para 

a concessão da liminar de manutenção de posse exige-se a presença dos 

requisitos elencados no artigo acima transcrito, quais sejam: prova da 

posse dos autores, prática da turbação e a perda da posse ocorrida a 

menos de ano e dia. Nesse sentido, o ensinamento do ilustre doutrinador 

Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de Direito Processual Civil, 

volume único, 8ª edição, Editora Juspodivm, 2016, p. 855, nos ensina: "A 

liminar será concedida sempre que dois requisitos forem preenchidos no 

caso concreto, sendo dispensado no caso concreto a demonstração de 

periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de agressão à posse 

deu-se há menor de ano e dia. (ii) instrução da petição inicial que, em 

cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há 

probabilidade de o autor ter direito à tutela jurisdicional" Daí que, em se 

tratando de ação de força nova espoliativa, para efeito de reintegração de 

posse, a parte autora deve provar que tinha a posse e que veio a perdê-la 

há menos de ano e dia em decorrência de ato de esbulho praticado pela 

parte requerida e, havendo a comprovação a parte será mantida na posse 

independentemente da comprovação do perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. In casu, os documentos que instruem a inicial apenas 

comprovam que os autores possuem, em tese, a propriedade do imóvel, 

conforme consta na proposta de compra no Num. 8003083 - Pág. 2. 

Entretanto, não demonstraram que detinham a posse do bem, havendo 

ainda imprecisão acerca da efetiva ocorrência da turbação. Diante desses 

elementos, verifica-se que não restou comprovado que os autores 

exerceram, em algum momento, a posse direta ou indireta sobre o imóvel 

em litígio. Portanto, ausente a prova da posse a medida não comporta 

acolhimento. Em relação à averbação à margem da matrícula do imóvel 

para impedir a alienação e/ou oneração do mesmo, percebe-se que 

trata-se de medida extrema, havendo a necessidade de demonstração do 

efetivo perigo do dano, que no caso dos autos não restou comprovado. 

Em razão disso, nesta fase processual, têm-se a necessidade de 

impulsionar o feito para estabelecer o contraditório. Ex positis, na ausência 

os requisitos necessários, indefiro o pedido de tutela provisória de 

urgência. 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. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis/MT, 

20 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005439-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ORNELAS PADIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO)

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005439-90.2017.8.11.0003. Visto em correição. 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. 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$ 31.506,00 (trinta e um 

mil, quinhentos e seis reais). Entretanto, não juntou todos 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 
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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 

do artigo 320, do CPC, instruindo-a com os documentos essenciais, no 

tocante aos boletos e comprovantes de pagamento para aquisição das 

contas, bem como os extratos bancários do período de fevereiro a julho 

de 2013, para demonstrar se houve ou não recebimento de valores pela 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Ainda, 

deverá para 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, no mesmo 

prazo supra, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004004-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE JESUS DE ALMEIDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004004-81.2017.8.11.0003. Vistos etc. A autora pretende 

obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de 

sua residência, vez que a fatura com vencimento em 10.06.2017 foi 

emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de consumo" no 

importe de R$ 511,33 (quinhentos e onze reais e trinta e três centavos). 

Ainda, requer que a demandada suspenda a cobrança do “parcelamento 

de débito” inserida nas faturas subsequentes no valor de R$ 71,05 

(setenta e um reais e cinco centavos) e a consignação do valor devido a 

título de consumo. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 

do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando a documentação carreada nos autos, observa-se na 

“Carta ao Cliente” encaminhada pela requerida a autora, datada de 

11/04/2017, que houve a apuração de anormalidade na energia elétrica da 

Unidade Consumidora em litígio, qual seja, “desvio de energia no ramal de 

entrada”, tendo sido apurado o valor do faturamento correto 

correspondente a 03 (três) meses, compreendido entre o período de 

12/2016 a 02/2017, na quantia de R$ 511,33 (quinhentos e onze reais e 

trinta e três centavos), ID nº. 8256433, demonstrando a probabilidade do 

direito da autora. Entretanto, vê-se na fatura com vencimento em 

28.03.2017, no campo “atenção” que forma firmado contrato entre as 

partes para parcelamento de faturas anteriores, que justifica, em tese, a 

inserção da cobrança das seis parcelas de R$ 71,05, o que impossibilita a 

consignação de valores, na forma pleiteada na exordial. Ainda, cumpre 

ressaltar que após consulta no site da requerida - 

http://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/extr

ato-e-2via.aspx?cdc=6/2258903-0 - obteve-se a informação, que a 

demandante possui três faturas em aberta de consumos regulares, além 

da fatura eventual discutida nos autos, dando a empresa credora a 

faculdade de exercer seus direitos, dentre os quais de efetuar a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica. Assim, neste momento 

processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil 

reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a 

necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, na 

ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela de 

urgência, indefiro o pedido inicial e determino a expedição de alvará para 

levantamento do valor depositado nos autos no valor de R$ 105,19 (cento 

e cinco reais e dezenove centavos) e seus eventuais acréscimos em 

favor da autora em conta bancária a ser indicada em 05 (cinco) dias. No 

que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004102-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004102-66.2017.8.11.0003. Vistos etc. A autora pretende 

obter a tutela provisória de urgência para cancelamento da cobrança 

indevida no valor de R$ 354,55, inserida nas faturas na forma de 

parcelamento no importe de R$ 59,10 (cinquenta e nove reais e dez 

centavos), bem como retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Analisando a documentação 

carreada nos autos, observa-se na “Carta ao Cliente” encaminhada pela 

requerida a autora, datada de 22.03.2017, que houve a apuração de 

anormalidade na energia elétrica da Unidade Consumidora em litígio, qual 

seja, “medidor danificado/destruído”, tendo sido apurado o valor do 

faturamento correto correspondente a 03 (três) meses, compreendido 

entre o período de 11/2016 a 01/2017, na quantia de R$ 354,55 (trezentos 

e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), Num nº 

8320999, demonstrando a probabilidade do direito da autora. Entretanto, 

vê-se na fatura com vencimento em 09.06.2017, no campo “atenção” que 

fora firmado contrato entre as partes para parcelamento de faturas 
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anteriores (faturas anteriores parceladas, conforme contrato firmado), o 

que justifica, em tese, a inserção da cobrança das seis parcelas no 

importe de R$ 59,09 (cinquenta e nove reais e nove centavos), não 

havendo como deferir o pleito antecipatório almejado. Assim, neste 

momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou 

de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo 

a necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório. No que diz 

respeito a baixa da negativação, a pretensão perdeu seu objeto, vez que 

não consta qualquer restrição no nome da autora, conforme documento 

juntado no Num. 8731468. Ex positis, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários a tutela de urgência, indefiro o pedido. No que 

tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002352-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MASCARENHAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002352-29.2017.8.11.0003. Vistos etc. Em tempo, passo a 

análise do pedido de tutela provisória. O autor pleiteia a outorga de tutela 

provisória de urgência para que a requerida proceda a troca do aparelho 

danificado (geladeira/refrigerador) e/ou providencie seu devido conserto. 

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se 

que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente 

satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez 

que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos 

pela parte autora. O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado 

com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com 

a outra, e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação 

do próprio mérito do pedido. Ademais, a parte autora não demonstrou a 

contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora 

pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do 

feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual 

inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, à luz do 

comando legal que regulamenta a tutela provisória, o qual, em nenhuma 

hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a 

medida pleiteada. Cite como determinado na decisão proferida no Id. 

7971645. Rondonópolis-MT, 22 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002684-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DUTRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACHADO OAB - MT22821/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002684-93.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. O autor pretende obter a tutela provisória de urgência 

para que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia elétrica da unidade consumidora de sua residência, vez que a 

fatura com vencimento em 24.02.2017 foi emitida unilateralmente para 

cobrança de "recuperação de consumo" no importe de R$ 1.652,06 (hum 

mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e seis centavos). Ainda, requer 

que a demandada se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito em relação ao débito acima descrito. Ocorre que após 

c o n s u l t a  a o  s i t e  d a  r e q u e r i d a : 

http://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/extr

ato-e-2via.aspx?cdc=6/2121106-5, foi possível constatar que a fatura 

discutida nos autos foi retirada/baixada, inexistindo, por ora, a informação 

de cobrança que ensejasse a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica e a inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplente. 

Assim, resta evidente que a tutela vindicada nos autos perdeu seu objeto, 

pelo que deixo de apreciá-la. 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. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 

de setembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003678-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CESAR DE OLIVEIRA BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003678-58.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face das provas 

trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no artigo 

2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo, objeto da lide (placa NTX 9006), 

com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, 

da Lei nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os 

autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o 

parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 

02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos, que será depositado em 

mãos do credor, mediante termo de depósito, compromissando-o. V – 

Consigne no mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da 

medida, o devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste 

caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - 

Faça consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Por fim, intime o autor 

para, no prazo de 05 dias, promover a citação do requerido. Intime. 

Rondonópolis - MT, 26 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão 

do veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a 

restrição judicial na base de dados do RENAVAM, bem como retirará tal 

restrição após a apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003784-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. M. L. D. S. (AUTOR)

SILVANA MAIA MARQUES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003784-83.2017.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo da lide 

para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A, bem como a falta de interesse de agir do demandante sustentando a 

necessidade de conclusão do pedido administrativo como forma de 

admissibilidade do procedimento judicial. Segundo disposto no art. 7º da 

Lei 6.194/74, modificado pela Lei 8.441/92, é legitimada para responder 

pelo pagamento qualquer sociedade seguradora que opere seguro que 

acoberte os sinistros enquadrados no DPVAT: "Art. 7 - A indenização por 

pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei". Destarte, a norma legal legitima 

qualquer seguradora a responder pela indenização em caso de seguro 

obrigatório, independentemente de ter sido realizado processo 

administrativo em outra seguradora. Tal questão já se encontra pacificada 

no E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: "PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA NECESSIDADE DE 

SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. AFASTAMENTO DA 

QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante do convênio é parte 

legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE PEDIDO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO DO CASO 

À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO 

DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA. 

REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. REJEIÇÃO. 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 

DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. 

PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00249348820138152001, - Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO 

PORTO, j. em 21-10-2015)” Quanto a ausência de interesse de agir, 

têm-se que tanto o ordenamento processual quanto a Constituição Federal 

asseguram a todos acesso ao Poder Judiciário sem impor nenhuma 

espécie de condição ou limitação. Inexistem leis, até mesmo as que 

regulamentam a cobrança do seguro DPVAT, que exijam do segurado o 

prévio caminho na via administrativa. Esse é o entendimento 

jurisprudencial. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL DO AUTOR – NÃO REALIZAÇÃO PRÉVIA DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – MUDANÇA DE 

ENTENDIMENTO – INTERESSE PROCESSUAL DECORRENTE, NÃO RARO, 

DA NEGATIVA DA RÉ AOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE PAGAMENTO 

SECURITÁRIO, O QUE TAMBÉM TEM OCORRIDO NA VIA JUDICIAL – 

DECISÃO INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO. A ausência de pedido 

administrativo não afasta o direito da parte de recorrer ao Judiciário para o 

recebimento da indenização relativa a seguro, em consonância com o 

disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. De nada 

adianta solicitar o autor o prévio pedido administrativo de indenização 

quando, na prática, não raro a ré não efetua o pagamento administrativo; 

quando efetua, constantemente a vítima vem ao judiciário pedindo a 

complementação de valores. Soma-se a isso o fato de que em 

praticamente todas as demandas dessa natureza a ré se opõe à 

pretensão do autor, vítima de acidente automobilístico. São fatores que 

recomendam seja a inicial recebida, mesmo sem o prévio pedido 

administrativo. (TJMS. APL 08023937320158120018. Relator: Des. Luiz 

Tadeu Barbosa Silva. 5ª Câmara Cível. Julg. 15.03.2016. Pub. 

16.03.2016)”. Posto Isto, rejeito as questões preliminares suscitadas na 

peça defensiva. Não havendo outras preliminares a serem apreciadas ou 

prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o processo por 

SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na prova da 

invalidez permanente do requerente. Defiro a produção da prova pericial 

requerida pela seguradora. Nomeio perito do Juízo o médico Rafael Mederi 

Pereira Marques, com endereço nesta cidade, na Rua Dom Pedro II, nº 

1159, Jardim Mato Grosso – Clínica Bem Estar (Fone: (66) 3022-3030). 

Intime-o para apresentação de proposta de honorários, currículo, com 

comprovação da especialização e contato profissional, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação (art. 465, §2º, do 

CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, intime as partes, para 

querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Intime as partes, 

por meio de seus procuradores constituídos, para indicarem assistentes 

técnicos, apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou 
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suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão 

suportados pela requerida, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC. A 

audiência de instrução será oportunamente designada, após a realização 

do trabalho técnico, se porventura necessária. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005673-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE JESUS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005673-72.2017.8.11.0003. Vistos etc. A parte exequente 

ingressou com a presente demanda, com base no título oriundo da Ação 

Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Melhor analisando 

os autos, vê-se que a sentença exequenda foi proferida na forma 

genérica em relação aos “divulgadores” da chamada rede “Telexfree”, não 

havendo reconhecimento de vínculo individual com cada credor. 

Observa-se que naquela r. sentença não há qualquer 

documento/manifestação que reconheça o crédito em favor da exequente, 

e o presente feito foi instruído, apenas, com cópia dos boletos e da 

sentença proferida na ACP. Para que haja a liquidação de sentença, seja 

nos termos dos artigos 510, 511, 520 e 523 do CPC, faz-se necessário a 

existência de uma sentença condenatória para pagamento de uma quantia 

líquida ou ilíquida, o que não ocorre no presente caso, pois, apesar da 

decisão proferida na ACP tenha cunho genérico e coletivo, não dispõe 

expressamente o direito de cada credor, que somente poderá ser obtido 

mediante a propositura de uma ação declaratória de vínculo entre as 

partes. Assim, para evitar a chamada “decisão surpresa”, vedada no 

artigo 10, do CPC, a parte exequente deverá comprovar que a sentença 

proferida na Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

dispõe expressamente acerca do crédito que pretende obter e, em sendo 

inexistente, adeque o pedido da exordial nos termos do procedimento 

comum para obtenção do reconhecimento de vínculo havido entre as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT,15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000538-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000538-79.2017.8.11.0003 Ação Anulatória c/c Pedido de 

Tutela de Urgência de Suspensão dos Descontos Autor: Antônio Alves 

dos Santos Requerida: Banco Bradesco Financiamentos S/A Vistos etc. 

ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, também qualificado no processo, visando obter a 

declaração de nulidade dos descontos indevidamente realizados em seu 

benefício previdenciário, determinando a repetição do indébito e reparação 

dos danos descritos na inicial. O autor aduz que contratou empréstimo 

consignado da instituição financeira ré em meados de 2011, para 

desconto em sua aposentadoria. Assevera que o valor das prestações 

era de R$ 14,04 (quatorze reais e quatro centavos), com data de 

vencimento da última parcela para o dia 07/08/2016, tudo conforme 

estipulado no contrato nº 583000541, objeto da lide. Sustenta a dimensão 

do dano sofrido uma vez que o réu agiu com manifesta negligência e 

evidente descaso. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou 

documentos. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 6134163). 

A requerida apresentou defesa sob o Id. 8143598. Alega a necessidade 

de indeferimento da petição inicial, pois não instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Aduz a existência de conexão 

deste processo com outros envolvendo as mesmas partes e com o 

mesmo pedido ora pleiteado. Sustenta a inexistência do dano, porquanto o 

contrato é valido, não tendo o réu praticado ato ilícito, mas tão-somente 

atuado no exercício regular de seu direito. Alega a ausência de provas do 

dano moral suscitado pelo autor. Requer a improcedência do pleito inicial. 

Juntou documentos. Tréplica apresentada sob o Id. 9008240. Intimados a 

especificar as provas que ainda pretendiam produzir, o autor pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (Id. 9099720) e o réu permaneceu inerte (Id. 

10651119). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra, 

conhecendo diretamente do pedido, uma vez que a questão de mérito, 

sendo unicamente de direito, prescinde da produção de outras provas 

além das constantes dos autos, na forma do artigo 355, I, do CPC. O 

entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. 

Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento 

antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer 

- quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao 

seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir 

Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., 

Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade 

convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que 

versa a lide". "A necessidade da produção de prova em audiência há de 

ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. Antes de adentrar ao mérito aqui discutido, 

importante frisar que a conexão suscitada pelo réu não resta configurada 

in casu. Embora existam outros processos com as mesmas partes e o 

mesmo pedido da presente ação, os contratos discutidos em cada uma 

são diversos, de modo que não há que se falar em conexão. O objeto da 

lide cinge-se no pedido de declaração de nulidade dos descontos 

indevidamente realizados no benefício previdenciário do autor, com a 

repetição do indébito e reparação dos danos descritos na inicial. A 

reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e 

na jurisprudência, mormente após o advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

de 05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, 

pelo STJ. Como observa Aguiar Dias, citado pelo Des. Oscar Gomes 

Nunes do TARS: "a reparação do dano moral é hoje admitida em quase 

todos os países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua 

autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é 

possível, em sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso 

de mandar reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o 

dano moral."[1] Importante ter-se sempre em vista a impossibilidade de se 

atribuir equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que 

integram o patrimônio moral, operação que resultaria em degradação 

daquilo que se visa a proteger.[2] Caio Mário, apagando da 

ressarcibilidade do dano moral a influência da indenização, na acepção 

tradicional, entende que há de preponderar: "um jogo duplo de noções: a- 

de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a 

esfera jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma 

compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma 

soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da 

afronta..."[3] E acrescenta: "na ausência de um padrão ou de uma 

contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o 

critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..."[4] Os 

pressupostos da obrigação de indenizar, seja quanto ao dano contratual, 
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ou quanto ao dano extracontratual, são, no dizer de Antônio Lindbergh C. 

Montenegro: "a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o 

risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de 

causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses 

requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual 

o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em 

outras palavras, a responsabilidade civil"[5] Conforme comprovam os 

documentos que instruem a exordial, mesmo após a quitação do contrato 

objeto da lide, o réu continuou efetuando descontos no benefício 

previdenciário do autor. A alegação de não cabimento de danos morais in 

casu é írrita e insubsistente, porquanto a lide tem por objeto a cobrança 

indevida de dívida que já havia sido paga pelo demandante, de modo que 

resta claro o cabimento de indenização por danos morais. É incontroverso 

nos autos que o débito referente ao contrato de empréstimo consignado, 

objeto da lide, foi devidamente quitado em agosto de 2016, conforme faz 

prova o documento sob o Num. 4701805. Ainda assim, o demandado 

continuou descontando os valores na aposentadoria do requerente. A 

responsabilidade civil, embora escorada no mundo fático, tem sustentação 

jurídica. Depende da prática de ato ilícito e, portanto, antijurídico, cometido 

conscientemente, dirigido a um fim, ou orientado por comportamento 

irrefletido, mas informado pela desídia, pelo açodamento ou pela inabilidade 

técnica, desde que conduza a um resultado danoso no plano material, 

imaterial ou moral. Nestes termos, cumpre analisar os elementos 

ensejadores da responsabilidade civil decorrentes de dever jurídico, quais 

sejam: conduta ilícita; dano; e, nexo de causalidade entre a conduta e o 

dano, a fim de verificar a caracterização ou não dos mesmos no caso dos 

autos. O Código Civil/02, em seu art. 186, conceituou ato ilícito, para fins 

de responsabilidade civil, senão vejamos: "aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". 

Estendendo as hipóteses de ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade 

civil, traz ainda o Código Civil/02, em seu art. 187 o seguinte preceito: 

“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes.” Não há dúvida que a instituição 

financeira efetuou descontos do benefício previdenciário do cliente por 

dívida já liquidada (Num. 4701754, 4701781, 4780853 e 6045015). 

Portanto, cabível o ressarcimento dos danos morais, porquanto o réu foi 

negligente, uma vez que tinha ciência da quitação do título cobrado. 

Imperioso ressaltar que o dever de indenizar encontra suas diretrizes no 

artigo 186 do Novo Código Civil, ao determinar que aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, donde 

se conclui constituir elemento primordial a sustentar demanda ressarcitória 

a presença da culpa. Verifica-se, conforme ensina Rui Stoco, que "o 

nosso Código adotou o princípio da culpa como fundamento genérico da 

responsabilidade, embora tenha havido concessões à responsabilidade 

objetiva" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 3ª 

ed., p. 57). Constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no 

dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, 

resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e 

lesão ao respectivo titular. Assim, tem-se que os requisitos da 

responsabilidade civil restaram caracterizados, porquanto o banco réu foi 

desidioso e negligente no serviço prestado ao demandante, circunstância 

essa caracterizadora do dano moral e ensejadora do dever de indenizar, 

sendo irrelevante a demonstração do prejuízo concreto sofrido pela parte. 

Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJMT: APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE 

FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

- RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - 

RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS 

CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA 

SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito 

refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na 

contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontosefetivados 

indevidamente na aposentadoria configura ato ilícito passível de 

reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa 

comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante 

indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da 

medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando 

não demonstrada a má-fé. (Ap 58004/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE CARTÃO DE CRÉDITO 

REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA 

NOS AUTOS ATESTANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA NO 

CONTRATO - DESCONTOINDEVIDO NOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA 

INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA 

SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito 

refere-se à prova da dívida. Atestado pela perícia que a assinatura 

contida no suposto contrato celebrado entre as partes é falsa, tem-se por 

inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na 

aposentadoria configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí 

decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições 

financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes 

e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias 

(Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter 

satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos 

na forma simples, quando não demonstrada a má-fé. (Ap 134412/2016, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS E DE AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – 

DESCABIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE 

INDENIZAR – VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Ante a ausência 

de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes 

litigantes, correta a decisão que condenou a Instituição Financeira ao 

ressarcimento pelos danos ocorridos, diante dos descontos indevidos no 

beneficio previdenciário da autora. Deve ser mantido o percentual 

referente à verba honorária, quando a fixação encontra-se dentro dos 

parâmetros legais (Artigo 20, § 3º do CPC/1973). (Ap 89198/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016) 

Incontroverso, portanto, que os descontos efetuados na aposentadoria do 

autor por uma dívida que já estava devidamente liquidada, foi indevida. 

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo 

instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, 

procedendo o pedido indenizatório. Quanto ao valor do dano moral, a 

quantificação deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador 

pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social 

do ofendido e da situação econômica do ofensor. Deve-se considerar, 

ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, 

por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua 

reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima 

pela dor e sofrimento vivenciados. Ao passo que afasto o valor pleiteado 

pelo autor, arbitro os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A 

quantia ora arbitrada atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, 

compensando o sofrimento e constrangimento do autor, e representando 

sanção à parte requerida, de forma que agirão de maneira mais cautelosa 

quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes. Ex positis, 

julgo procedente o pedido inicial. Declaro nulo o débito cobrado após 

07/08/2016 em relação ao contrato nº 583000541, firmado entre as partes. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

instituição financeira ré, bem como do próprio requerente, evitando-se o 

enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar ao autor, a 
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título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta 

decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do 

evento danoso, no caso, a data do primeiro desconto indevido 

(07/09/2016); bem assim, a restituir, na forma dobrada, a integralidade dos 

valores debitados indevidamente no benefício previdenciário do autor. 

Condeno, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba 

que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, 

nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Ratifico os termos da antecipação 

de tutela concedida. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] 

conforme Aguiar Dias, 'A Reparação Civil', tomo II, pág 737. [2] conforme 

voto do Min. Athos Carneiro, no REsp nº 1.604-SP, RSTJ 33/521. [3] aut 

cit., "Instituições de Direito Civil", vol II, Forense, 7ª ed., pág. 235. [4] Caio 

Mário, ob. cit., pág. 316. [5] aut. menc., "Ressarcimento de Dano", Âmbito 

Cultural Edições, 1992, nº 2, pág. 13.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001512-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001512-53.2016.8.11.0003 Ação de Busca e 

Apreensão Requerente: Banco Bradesco Financiamento S/A Requerida: 

Suelen Daiane Karine Dias Alves Vistos etc. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, qualificado nos autos, ingressou com pedido de 

BUSCA E APREENSÃO contra SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES, 

também qualificada no processo, objetivando o cumprimento de contrato 

firmado entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante 

pagamento do débito ou entrega do bem. O autor diz que a requerida 

tornou-se inadimplente e foi constituído em mora ao deixar de cumprir as 

obrigações assumidas no contrato de financiamento (nº. 4381036582) 

firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação fiduciária. 

Afirma que a contratante deixou de pagar as prestações na forma 

ajustada, a partir da parcela vencida em 18/11/2015. Em face da 

inadimplência da devedora pede liminarmente a apreensão do bem dado 

em alienação fiduciária para garantia do contrato. Ao final pleiteia a posse 

sobre o automotor. Juntou documentos. A medida liminar foi deferida e 

cumprida (Id. 1688155 e Id. 5548434). A demandada apresentou 

contestação Id. 6658695. Aduz que em razão de insuficiência de recursos 

e da onerosidade excessiva não conseguiu honrar as demais parcelas. 

Alega a incidência do Código Consumeirista. Sustenta a existência de 

cláusula abusivas e da onerosidade excessiva. Requer a improcedência 

do pleito inicial. Impugnação à contestação no Id. 9210797. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido 

uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção 

de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Analisando o caderno processual, observa-se que a 

requerida alega a incidência do Código Consumerista ao caso concreto. 

Observa-se que o artigo 3º, § 2º, da Lei 8.078/1990, dispõe 

expressamente que as atividades financeiras incluem-se no conceito de 

serviços para seus fins: "Artigo 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1º - (...) § 2º 

- 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." A respeito, José Geraldo Brito Filomeno[1] leciona: "(...) as 

atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, quer na 

prestação de serviços aos seus clientes (por exemplo, cobrança de 

contas de luz, água e outros serviços, ou então expedição de extratos 

etc.), quer na concessão de mútuos ou financiamentos para a aquisição 

de bens, inserem-se igualmente no conceito amplo de serviços." Nesse 

sentido, têm se manifestado os tribunais: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MARGEM 

CONSIGNAVEL. LIMITAÇÃO. 30% DO SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. 

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. MÁ PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. APELO IMPROVIDO. I - 

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que os bancos 

como prestadores de serviços especialmente contemplados no artigo 3º, 

do CDC, estão submetidos às suas disposições (...) (APL 9016-82-12, 5ª 

Câmara Cível, Julgamento: 28/08/2015). Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou a questão editando em setembro de 2004 a Súmula 297, 

que dispõe: "Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras." No caso, há uma especificidade: trata-se de 

um contrato de alienação fiduciária. Há entendimento de que a este tipo de 

contrato não se aplicaria o CDC. Porém, entendo que ao contrato de 

alienação fiduciária também se aplica o Código de Consumidor, como os 

tr ibunais têm entendido: APELAÇão cível.  ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA.PROCESSO DE CONHECIMENTO. PEDIDO REVISIONAL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PEDIDO REVISIONAL. O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos 

termos da Súmula nº 297 do STJ e art. 3º, §2º do CDC. (Apelação Cível Nº 

70075547596, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 14/12/2017). A 

dificuldade, para a admissão da aplicabilidade do CDC aos contratos de 

alienação fiduciária, talvez, esteja na relação triangular destes contratos, 

onde uma pessoa adquire um bem de uma empresa, mas fica vinculada a 

uma financeira, que paga este bem à empresa, ficando com a propriedade 

do bem como garantia do crédito fornecido. Em situação análoga, Cláudia 

Lima Marques[2] ensina: "O grande problema na sociedade de consumo 

são as relações triangulares, que diluem as garantias de bom desempenho 

dos serviços e aumentam os riscos para o consumidor. Assim, se um 

consumidor quer adquirir um bem móvel a prazo, a loja assegura para ele 

um financiamento através de uma empresa de crédito já localizada dentro 

da própria loja, o consumidor não se dá conta, mas passa a ser devedor 

da empresa financeira e não mais do comerciante. Às vezes as relações 

contratuais são entre dois fornecedores, e o consumidor é apenas o 

terceiro-vítima. Como no caso, comum nos anos 80, em que o consumidor 

prometia comprar imóvel a ser construído por uma empresa imobiliária, a 

qual fechava um financiamento com um banco, dando o imóvel (terreno e 

acessões) em garantia hipotecária, para poder construir o edifício. O 

consumidor pagara integralmente o seu imóvel, mas não era feito o 

registro da escritura definitiva de Compra e Venda, sendo que uma 

cláusula responsabilizava o consumidor pela liberação da dívida (do 

financiamento) feita pelo construtor, uma vez que a hipoteca (ônus) se 

transferia junto com a propriedade. Assim também alguns contratos são 

fechados entre dois bancos, ou entre o Estado ou empresário e o banco, 

podendo, porém, pela demora do depósito efetivo em conta prejudicar o 

consumidor-cliente. Conclui-se esta exposição, reiterando a importância 

alcançada no mundo de hoje pelos contratos bancários, financeiros e 

contratos de crédito. A jurisprudência dominante é pela aplicação das 

normas do CDC a estes contratos, pois, em regra, estão presentes 

consumidores como outro pólo da relação contratual, atuando como 

destinatários finais dos serviços, utilizando os serviços para proveito 

próprio, de seu grupo social ou familiar. As regras do CDC encontrarão 

aplicação, também, em caso de vulnerabilidade comprovada do 

contratante, quando o contrato bancário inserir-se em sua atividade 

profissional, seguindo assim a orientação da jurisprudência brasileira, que 

já dedicava atenção especial aos contratos bancários e às cláusulas 

abusivas nele inseridas." Portanto, compatível a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor à relação jurídica do caso dos autos. Deve-se, no 

entanto, analisar se o apelado pode ser equiparado a consumidor stricto 

sensu e, por conseguinte, gozar dos benefícios do CDC. Nesse sentido é 

o entendimento de Joel Dias Figueira Júnior, obra citada, páginas 33/35: "O 

contrato de alienação fiduciária rege-se, via de regra, pelas normas 

insculpidas no Código Civil (art. 1.361/1.368-A) e Dec.-lei 911/1969, sem 

prejuízo da incidência concomitante do Código de Defesa do Consumidor 

se e quando originário em relação de consumo. Assim, há de se verificar 

se a relação de direito material tem como sujeitos consumidor e fornecedor 

de serviços (de natureza financeira), assim considerados sob a luz do 

Código de Defesa do Consumidor. Diz o art. 2º do mencionado Código que 
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'consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produtos ou serviço como destinatário final', enquanto o art. 3º assinala 

que 'fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços'. Por sua vez, 'produto é qualquer 

bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial' (art. 3º, § 1º) e, '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' (art. 

3º, § 2º)." O artigo 2º, da Lei 8.078/90, estabelece: "Consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final". No caso de contratos, como o caso (alienação 

fiduciária), o problema é o desequilíbrio de forças entre os contratantes. 

Uma das partes é vulnerável ou hipossuficiente. Cláudia Lima Marques, 

obra citada, página 270, leciona: "Existem três tipos de vulnerabilidade: a 

técnica, a jurídica e a fática. Na vulnerabilidade técnica, o comprador não 

possui conhecimentos específicos sobre o objeto que está adquirindo e, 

portanto, é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou 

quanto à sua utilidade." Por este lado, a ré é consumidora, conforme o 

Código de Defesa do Consumidor, já que o produto adquirido não é um 

produto a ser beneficiado e oferecido no mercado. O veículo foi adquirido 

para ser simplesmente utilizado. Nesse sentido é o entendimento dos 

tribunais: "DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL (LEASING). - Observada, caso a caso, a configuração da 

hipossuficiência do contratante em relação ao fornecedor, o conceito de 

destinatário final, contido no art. 2º do CDC, deve abranger situações em 

que a aquisição do bem, embora utilizado no processo de produção, 

encerre a cadeia produtiva respectiva, ou seja, quando não se revele 

alguma atividade tendente à recolocação do produto, alterado ou não, no 

mercado de consumo" (TJDF - Apelação Cível 19990110531149/- Rel. Des. 

Jeronymo de Souza. Cfr. 2004). Assim, clarividente esta a aplicação, ao 

caso presente, do Código de Defesa do Consumidor. A ré busca a revisão 

dos juros cobrados pela instituição financeira; porém, no que tange à 

limitação dos juros pactuados, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela 

inconstitucionalidade da aplicação imediata do § 3º, do artigo 192, da 

Constituição Federal, atribuindo a essa norma o caráter da não 

auto-aplicabilidade, por se tratar de disposição legal dependente de 

regulamentação em lei complementar. A edição da Emenda Constitucional 

20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º do artigo 192 da Carta 

da República. Dessa forma, a discussão sobre sua eficácia imediata 

perdeu significância. Destarte, partindo do princípio que o § 3º do artigo 

192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha reiteradamente 

decidido de forma diversa, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da 

aplicação do mencionado dispositivo de lei, não podendo, portanto, ser 

considerado nem mesmo para reger relações passadas, sob sua égide. 

Conclui-se daí que, ainda que árduos ao consumidor, prevalecem os juros 

contratados. Registra-se que não é possível a limitação da taxa de juros 

com base na Lei de Usura, visto que as disposições do Decreto 22.626/33 

não são aplicáveis às operações de crédito efetuadas por instituições do 

Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o enunciado de Súmula 596, 

do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 596 – “As disposições do Decreto 

22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos 

cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, 

que integram o Sistema Financeiro Nacional.” Quanto à capitalização de 

juros, conquanto existam julgadores que admitem a possibilidade da 

capitalização, seja anual, semestral ou até mensal, entendo que essa 

prática é vedada de qualquer forma, à exceção daqueles títulos regidos 

por leis especiais, o que não é o caso. Com efeito, o contrato firmado 

entre as partes foi de adesão, não sendo regido por leis especiais que 

permitem a capitalização. Quanto ao tema da capitalização, importa 

consignar que o entendimento prevalecente no Superior Tribunal de 

Justiça era no sentido de que somente seria admitida em casos 

específicos (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), previstos em 

lei, conforme enunciado da Súmula 93. Todavia, com a edição da MP nº 

1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a Segunda 

Seção do Tribunal da Cidadania passou a admitir a capitalização mensal 

nos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, desde que 

houvesse previsão contratual expressa. Mas, no preciso caso em exame, 

não se visualiza a incidência da capitalização mensal de juros e, mesmo 

se houvesse a referida capitalização, considerando que o contrato 

firmado está abrangido pelas MP´s alhures mencionada, forçoso seria 

admitir a capitalização mensal. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – CONTRATO BANCÁRIO 

– CAPITALIAÇÃO MENSAL DOS JUROS – REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA 

– INCIDÊNCIA – SÚMULAS N.05 E 07 DO STJ – DECISÃO MANTIDA EM 

TODOS OS SEUS TERMOS – SUCMUBÊNCIA RECÍPROCA 

–DESPROVIMENTO. 1 – Esta Corte já firmou o entendimento de que, nos 

contratos firmados por instituições financeiras, posteriormente à edição da 

MP 1.923-17/2000, de 31/3/2000, é possível a incidência de capitalização 

mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Portanto, para sua 

cobrança, é necessário estar evidenciado que o contrato fora firmado 

após 31/3/2000 e que o referido encargo tenha sido expressamente 

pactuado. 2 – No caso, não restou demonstrada a previsão contratual 

acerca da capitalização. Ademais, se a instância ordinária não se 

manifestou sobre a existência do pacto, a verificação de tal aspecto nesta 

Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova dos termos do 

contrato. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Precedentes. 3 – Não há 

que se falar em redistribuição do ônus sucumbencial, tendo em vsta que a 

decisão restou mantida em todos os seus termos. Irretocável a partilha 

fixada. 4 – Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no REsp 763503/RS, 

Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 13.02.2006) Observa-se que o demandado 

se rebela contra os encargos contratuais, dentre eles a capitalização 

mensal de juros, sendo certo que, pela análise dos autos, a avença foi 

firmada em fevereiro/2012, com o pagamento das doze primeiras parcelas. 

Ademais, a irresignação ocorre após a distribuição da presente demanda 

e da apreensão do bem. Ora, clarividente esta que a requerida 

demonstrou a aceitação dos encargos contratuais cobrados. Logo, sua 

atitude de se rebelar contra os encargos contratuais, após pagar muitas 

prestações da avença, afronta o princípio do "non venire contra factum 

proprium". Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda sobre o 

mencionado princípio, salientou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do 

REsp nº 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273: "(...) nos 

termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito 

venire contra factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, 

ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, 

interpretada objetivamente, de acordo com a lei' (cfr. PONTES DE 

MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64). " 

O principal efeito da aplicação desse princípio, no dizer de Paulo Mota 

Pinto, "será o da inibição do exercício de poderes jurídicos ou direitos, em 

contradição com o comportamento anterior" (aut. cit., em artigo sobre a 

proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) 

no direito civil, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - Volume 

Comemorativo, pág 269 - 322. "Figuras Particulares da Boa Fé objetiva e 

venire contra factum proprium", Luciano de Camargo Penteado, Revista de 

Direito Privado, vol. 27, p. 262.) O entendimento sobre as matérias 

ventiladas na defesa já se encontra pacificado na jurisprudência e 

sumuladas junto ao STJ e STF. Em face dos argumentos acima 

expendidos, vê-se que a taxa de juros pré-fixada entre o mutuante e o 

mutuário é juridicamente perfeita, vez que as entidades financeiras não 

são subordinadas ao limite de juros especificado na Lei da Usura. Ainda 

que se admita inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional quanto 

ao patamar de juros aplicáveis às operações bancárias, na ausência 

desta, ao contrário do que alega o réu, não tem lugar à limitação constante 

da Lei de Usura. É que, conforme salientado, tal limitação não se aplica às 

instituições financeiras. Ademais, a taxa estipulada no contrato em 

comento encontra-se bastante razoável, própria dos financiamentos de 

bens de consumo, não se vislumbrando a abusividade. Com efeito, ao 

disponibilizar determinada quantia pecuniária a seu cliente, a instituição 

financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, 

sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, 

obviamente, almeja lucro. Assim, a taxa final de juros pactuada com o 

devedor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em 

consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas 

operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das 

taxas de risco e do lucro, como já dito. Sobre o tema é o voto do Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, - citando, inclusive, estudo efetuado por 

Professores da Fundação Getúlio Vargas -, que: "as instituições 

financeiras são responsáveis pela intermediação dos recursos entre os 

poupadores, agentes com recursos momentaneamente ociosos, e os 

tomadores de empréstimos, que utilizam estes recursos seja na aquisição 

de bens de consumo seja na realização de investimentos. O spread 

bancário é a diferença entre a taxa de juros paga ao poupador e a 
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cobrada do tomador do empréstimo, constituindo-se, portanto, na 

remuneração do serviço de intermediação. Assim como os preços, os 

juros são obtidos mediante o somatório de diversos componentes do custo 

final do dinheiro, tais como custo de captação, a taxa de risco, custos 

administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e 

tributário e, finalmente o lucro do banco (...) O spread bancário, na 

verdade, segundo estudos do Banco Central mencionado pelo 

Professores da Fundação Getúlio Vargas, pode ser decomposto em risco 

de inadimplência, equivalente a 15,8%, despesas administrativas a 19,2%, 

impostos indiretos a 8,2%, impostos diretos a 21%, margem do Banco a 

35,7%, sendo que essa margem é ' margem média do setor bancário 

calculada sobre todos os empréstimos'. O raciocínio que desenvolvem 

mostra que também a correlação do prazo do empréstimo com a taxa de 

inadimplência repercute sobre o spread. Assim por exemplo 'em um 

empréstimo mensal o tomador de empréstimo paga um spread de 30% 

caso a taxa de inadimplência seja de 1% dos empréstimos concedidos. Já 

nos empréstimos semanais, esse spread sobe para quase 100%. Os 

valores chegam a 140% no caso de empréstimos mensais com taxa de 

inadimplência de 5% e a 540% nos empréstimos semanais com a mesma 

taxa de inadimplência'. Por outro lado, os custos de captação variam 

conforme a fonte da qual o banco obtém o dinheiro que repassará ao 

mutuário, podendo citar-se, v.g., as cadernetas de poupança, os 

depósitos remunerados dos correntistas e aplicadores e moeda 

estrangeira. Evidentemente, o banco deverá devolver o dinheiro 

devidamente remunerado com o índice contratado ou previsto na lei, 

conforme a espécie. Concluindo, os gastos com pessoal, com o 

estabelecimento - alugado ou não - com o material de consumo (papel, 

equipamentos veículos, material de limpeza, alimentação, etc.) e com os 

impostos e taxas recolhidas às entidades fazendárias igualmente são 

contabilizados para o cálculo da taxa de juros, pois representam o quanto 

se gasta com o suporte físico da instituição. A taxa de risco, por sua vez, 

decorre dos prejuízos que a instituição tem com os devedores que não 

pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas dívidas. O 

descumprimento da obrigação por parte destes, obviamente, tem reflexo 

obrigatório no custo do dinheiro emprestado a todos os mutuários, 

sobretudo num período de alto índice de inadimplência, para viabilizar 

possa a instituição remunerar as fontes de custeio pelos índices 

respectivos e pagar as despesas administrativas e tributárias. Finalmente, 

à taxa de juros deve ser acrescido o lucro do banco, sem o qual não 

poderá o mesmo crescer, acumular patrimônio e remunerar os seus 

acionistas." (Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS).[3] Há que se 

considerar, ainda, que a política de juros altos é estimulada pelo próprio 

Governo, por ser mecanismo de contenção do consumo e, via de 

consequência, da inflação. Ou seja: "como imaginar que, tendo despesas 

de manutenção (aluguéis, pessoal, propaganda, impostos, etc.) mais os 

riscos próprios da atividade e a exigência de um mínimo lucro para 

suportar esses encargos, estivessem as instituições financeiras limitas a 

emprestar por uma taxa de 12% a.a.?" (trecho do voto do Ministro Ari 

Pargendler no REsp nº 271.214-RS). Destarte, não se pode acoimar de 

abusiva determinada taxa de juros somente com base na alegada 

estabilidade econômica do país, olvidando-se dos demais aspectos que 

vigem no sistema financeiro, notadamente a política monetária pública. A 

alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que 

a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente 

excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação 

do mútuo. Não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão 

do pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece a taxa de juros 

avençada, até porque, os juros contratados não violaram a taxa média de 

mercado praticada no momento de sua celebração. Neste sentido, é 

pacífico o entendimento do STJ: "No que se refere à taxa de juros, 

prepondera a legislação específica, Lei nº 4.595/64, da qual resulta não 

mais existir, para as instituições financeiras, a restrição constante da Lei 

de Usura, devendo prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 596 

do Supremo Tribunal Federal, desde que não se ultrapasse, abusivamente, 

a taxa média de mercado (...)" (Resp nº 337.031/RS, 3ª Turma, rel. Min. 

Castro Filho, DJU de 30.6.2003, p. 237, ementa parcial). "AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS 

JUROS VEDADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12 % AO ANO. ABUSIVIDADE NÃO 

DEMONSTRADA. A limitação dos juros à taxa de 12% ao ano, estabelecida 

pelo Decreto nº 22.626/33, não se aplica às operações realizadas por 

instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súm. 

596/STF). Não há, portanto, como modificar a taxa contratualmente 

ajustada. No que concerne à previsão de incidência de comissão de 

permanência, do precedente do Superior Tribunal de Justiça, colhe-se do 

voto condutor da lavra do Min. Carlos Alberto Meneses Direito que: "No 

que concerne ao período da inadimplência, o certo é que do ponto de vista 

econômico, como já vimos, o percentual de inadimplência dos tomadores 

tem impacto substancial na cobrança da taxa de juros. ... No Brasil, a taxa 

de inadimplência é cobrada sob a rubrica 'comissão de permanência'. A 

comissão de permanência, por sua vez, não é ilegal, sendo certo que, 

conforme já decidido e pacificado nesta Corte, tem finalidade semelhante, 

precipuamente, à da correção monetária, qual seja atualizar o valor da 

dívida, a contar de seu vencimento. Foi criada antes da correção 

monetária, sendo facultada, com base na Lei nº 4.595/64 e na Resolução 

nº 1.129/86 - BACEN, a sua cobrança pelas instituições financeiras por 

dia de atraso no pagamento do débito. Observe-se o que disse o Senhor 

Ministro Eduardo Ribeiro, no REsp nº 4.443/SP, julgado em 09/10/90 (RSTJ 

33/249-253), sobre a função da comissão de permanência, verbis: 

'Cumpre ter-se em mente que a comissão de permanência foi instituída 

quando inexistia previsão legal de correção monetária. Visava a 

compensar a desvalorização da moeda e também remunerar o banco 

mutuante. Sobrevindo a Lei 6.899/81, a primeira função do acessório em 

exame deixou de justificar-se, não se podendo admitir que se cumulasse 

com a correção monetária, então instituída'.". À luz da orientação acima, 

há que se admitir que não há obstáculo em permitir que a comissão de 

permanência varie segundo as taxas do mercado do dia de pagamento, 

haja vista que não são as entidades financeiras que as fixam, mas sim o 

Conselho Monetário Nacional. Malgrado tenha decidido no sentido de 

caracterizar como ilícita a cláusula, vejo que a tese não mais encontra 

respaldo na jurisprudência dominante sobre o tema no aludido Tribunal: "... 

a própria Resolução nº 1.129/86, do Banco Central do Brasil, no item I, 

estabelece que a comissão de permanência será calculada as mesmas 

taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do 

pagamento. Não há aí potestatividade, já que as taxas de mercado não 

são fixadas pelo próprio credor, mas, sim, definidas pelo próprio mercado 

ante as oscilações econômico-financeiras, estas fiscalizadas pelo 

Governo que, como sói acontecer, intervém para sanar distorções 

indesejáveis. Por outro lado, após o vencimento do contrato, a cobrança 

da comissão de permanência subordinada a mesma taxa de juros prevista 

neste não mais se justifica, presente que a realidade econômica desse 

período poderá não mais ser a mesma da época em que celebrado o 

contrato. Nesse caso, a cobrança da comissão de permanência 

considerando a taxa média do mercado, no período da inadimplência, 

apresenta-se, a meu sentir, como melhor solução. Apenas, observe-se, a 

taxa média a ser adotada por força desta decisão não pode ser superior à 

taxa de juros previamente pactuada, na eventualidade, diante de 

circunstâncias econômicas anormais, de ser ela superior. É que a 

pretensão do banco recorrente resume-se na confirmação da 'legalidade 

dos encargos financeiros livremente pactuados' (fls. 292), sendo as taxas 

do contrato, portanto, o limite para esta decisão, que não pode ultrapassar 

o pedido". Dessa forma, flagrante a inexistência de cláusulas abusivas em 

relação ao contrato, objeto da presente demanda. Ex positis, julgo 

procedente o pedido formulado na exordial. Consolido a posse e 

propriedade do bem, objeto do financiamento, nas mãos do credor. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que o réu é beneficiário da assistência 

judiciária gratuita. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] in "Código 

Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto", editora Forense Universitária, Rio de Janeiro, 7ª edição, 2001, 

página 45. [2] in "Contratos no Código de Defesa do Consumidor", editora 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 4ª edição, 2002, páginas 467/467, [3] 

Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007483-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE ASSIS DOS SANTOS MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 385 de 648



Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007483-82.2017.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Valdemar de Assis dos Santos Marques 

Executados: Ympactus Comercial Ltda e outros Vistos etc. VALDEMAR DE 

ASSIS DOS SANTOS MARQUES, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA e outros, também qualificados no 

processo. O exequente pugnou pela desistência do feito (ID. 10699028). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em 

vista que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais, 

contudo resta suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência 

judiciária gratuita, que ora defiro. Deixo de condenar o credor ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

15 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004822-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FORTUNATO CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004822-33.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco S.A Requerido: Marcelo Fortunato Campos 

Vistos etc. BANCO BRADESCO S.A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de MARCELO 

FORTUNATO CAMPOS, também qualificado no processo. No curso do 

processo as partes entabularam acordo e requerem sua homologação e a 

consequente extinção do feito (Num. 10537589). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

da avença comportará a execução da sentença homologatória, nos 

termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos 

termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas processuais já 

recolhidas. Honorários advocatícios na forma pactuada. Após o trânsito 

em julgado, determino a baixa da restrição existente nos autos, junto ao 

Sistema Renajud (placa OBE2376). Em seguida, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 15 de fevereiro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004883-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA REGULADORA DE SINISTRO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004883-88.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Disal Administradora de Consórcio Ltda Requerida: Alfa 

Reguladora de Sinistro Ltda EPP Vistos etc. DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de ALFA REGULADORA DE 

SINISTRO LTDA EPP, também qualificada no processo. No curso do 

processo o requerente pugnou pela extinção do feito, informando que já 

fora procedida a devolução do veículo apreendido (ID. 11661115). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar a demandante 

ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que não houve 

apresentação de defesa. Revogo a liminar concedida. Deixo de determinar 

a restituição do bem, vez que já foi procedida conforme consta no Num. 

11661150. Após o trânsito em julgado, determino a baixa da restrição junto 

ao Sistema Renajud (placa QBD6648). Em seguida, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 15 de fevereiro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002255-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSDETY PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002255-63.2016.8.11.0003 Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Reparação por Danos Morais Autor: Deosdety Pereira de 

Souza Requerida: Lojas Avenida S/A Vistos etc. DEOSDETY PEREIRA DE 

SOUZA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS contra 

LOJAS AVENIDA S/A, também qualificada no processo, visando obter a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide e reparação dos danos 

descritos na inicial. O autor aduz que seu nome foi encaminhado pela 

requerida aos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposta compra 

não quitada. Alega que, em razão de dificuldades financeiras, precisou 

renegociar o débito com a ré e que este foi integralmente quitado, mas, 

mesmo assim, a instituição financeira manteve o seu nome no rol dos 

inadimplentes. Argui que, em razão disso, sofreu abalo de crédito. Invoca 

a proteção da tutela jurisdicional para ver seu nome retirado nos órgãos 

de proteção ao crédito no que diz respeito à cobrança em litígio, bem como 

o ressarcimento dos danos morais sofridos. Juntou documentos. O pedido 

de antecipação de tutela foi deferido (Num. 1693379). A requerida 

apresentou defesa sob o Num. 3212274. Alega, em preliminar, ilegitimidade 

passiva, ao argumento que toda a renegociação fora realizada pela 

assessoria de cobrança. No mérito, sustenta a existência do débito 

quando da negativação, de modo que não há que se falar em ato ilícito e 

ressarcimento a título de danos morais. Aduz, em longo arrazoado, que 

não tinha ciência que o autor havia quitado o acordo formalizado com a 

assessoria de cobrança, mas logo após a constatação do equívoco, a 

empresa reclamada imediatamente promoveu a exclusão do nome do 

requerente do cadastro dos inadimplentes. Pugna pela improcedência do 

pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica sob o Num. 4291132. Intimados 

a se manifestarem sobre as provas que ainda pretendiam produzir, ambas 

as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido 

uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção 

de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. O entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 
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de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A empresa 

requerida alega em sede de preliminar ilegitimidade passiva. Tal alegação é 

totalmente insubsistente, vez que a própria ré em sua contestação aduz 

ter repassado a cobrança do débito para a assessoria de cobrança, a 

qual, por sua vez, realizou o acordo com o requerente, restando 

clarividente nos autos sua responsabilidade, não havendo que se falar em 

ilegitimidade passiva. Analisando a questão da legitimidade das partes, 

colho na doutrina, importante lição de Humberto Theodoro Júnior, que em 

sua obra "Curso de Direito Processual Civil", 41. ed, v. I, p. 57, ensina: 

"Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual 

contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela 

jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende atuar dita tutela 

(réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a 

lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um 

sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, 

partes legítimas, pois se tal não ocorre o processo se extinguirá sem 

julgamento do mérito" (art. 267, VI).” Ainda, atento ao mais preciso 

conceito processual, Moacir Amaral Santos, em suas "Primeiras Linhas de 

Direito Processual Civil" (5ª edição, vol. I, pg. 146) diz que: "... legitimados 

ao processo são (...) os titulares dos interesses em conflito. A legitimação 

ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao 

titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão." Assim sendo, 

legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos 

interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse 

afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou 

resiste à pretensão. Desse modo, rejeito a preliminar arguida em sede de 

contestação e adentro ao mérito da lide. O objeto da ação cinge-se na 

inexistência do débito, objeto de restrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e, ainda, no ressarcimento dos danos descritos na inicial. A 

reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e 

na jurisprudência, mormente após o advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

de 05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, 

pelo STJ. Como observa Aguiar Dias, citado pelo Des. Oscar Gomes 

Nunes do TARS: "a reparação do dano moral é hoje admitida em quase 

todos os países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua 

autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é 

possível, em sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso 

de mandar reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o 

dano moral."[1] Importante ter-se sempre em vista a impossibilidade de se 

atribuir equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que 

integram o patrimônio moral, operação que resultaria em degradação 

daquilo que se visa a proteger.[2] Caio Mário, apagando da 

ressarcibilidade do dano moral a influência da indenização, na acepção 

tradicional, entende que há de preponderar: "um jogo duplo de noções: a- 

de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a 

esfera jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma 

compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma 

soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da 

afronta..."[3] E acrescenta: "na ausência de um padrão ou de uma 

contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o 

critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..."[4] Os 

pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano 

contratual, seja relativamente ao dano extracontratual, são, no dizer de 

Antônio Lindbergh C. Montenegro: "a- o dano, também denominado 

prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do 

agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a 

existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito 

por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a 

de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil"[5] No caso dos 

autos, a própria requerida admite ter havido falha no processamento do 

acordo retromencionado, bem como equívoco da ré quando da não 

exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao débito em litígio. O requerente, por sua vez, sustenta que a 

manutenção indevida da negativação ocorrida in casu configura um 

defeito na prestação de serviços pela demandada, não podendo esta 

imputar ao consumidor o ônus pelo prejuízo sofrido. 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."[6] Não há dúvida, 

portanto, que a ré agiu com negligência, ao manter os dados do 

requerente nos cadastros restritivos de crédito, em função de débito que 

já havia sido integralmente quitado. Evidencia-se, no caso em tela o dano 

moral, pois este decorre simplesmente da inscrição injusta do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes, independentemente de lhe ter sido 

negada a concessão de crédito ou a conclusão de negócios. Nesse 

sentido remansosa é a jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA PAGA – 

MANUTENÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO 

– CULPA CONCORRENTE – QUANTUM INDENIZA-TÓRIO – FIXAÇÃO 

MODERADA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 

Exclusão da negativação é providência que compete ao credor, quem deu 

causa à anotação Se por um lado é certo que a negativação 

consubstanciou o exercício regular de um direito do credor, ante a 

existência de dívida não paga, menos certo não é que, depois de solvida a 

obrigação pela devedora, não havia mais razão para a subsistência 

daquela restrição 2. Quando se estabelece eventual participação da 

vitima, embora não sendo concorrência de culpa, já que expressamente 

abolida na espécie nas relações de consumo, a rigor da Lei 8.078/90, a 

jurisprudência tem indicado que tal aspecto, somente pode ser utilizado na 

minoração dos danos morais arbitrados. Se o valor já esta minorado, não 

há decote a ser feito. Manutenção da indenização fixada em primeiro grau, 

no valor de R$ 5.000,00. (TJMT. Ap 12050/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 14/07/2016) "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO 

NO ROL DE INADIMPLENTES - DISPENSABILIDADE DE PROVA DOS 

DANOS MORAIS, SUBJETIVOS. A regularidade da inscrição inicial no 

CCF/SERASA não afasta a ocorrência do dano moral pela indevida 

permanência em momento posterior ao pagamento. Presentes os 

requisitos elencados pelo art. 159 do CC/16 - atual art. 186 -, surge o 

dever de indenizar. Em ação de indenização por danos morais, 

decorrentes de manutenção indevida de inscrição de nome no cadastro 

dos inadimplentes, não se exige a comprovação dos danos morais, que 

surgem automaticamente.(...)." (TJMG, 12ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 

2.0000.00.472069-6/000, rel. Des. Domingos Coelho). APELAÇÃO CÍVEL –

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE DE SOFRER 

DANO MORAL – SÚMULA 227 DO STJ – RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO 

MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM ADEQUADO– OBSERVÂNCIA AO 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. (...). A manutenção de inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. A fixação do 

quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios 

de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o 

caráter compensatório e punitivo da indenização. (...). (TJMT. Ap 

78350/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017) 

"CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS SERVIÇOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA 

PAGA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - NEXO CAUSAL - DANO MORAL PURO (...) É 
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indevida a manutenção do nome do cliente em cadastros de proteção ao 

crédito depois de quitada a dívida, ensejando, assim, a indenização por 

dano moral. (...) O dano moral puro decorre da própria ação ilícita, não se 

exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido pela parte. A simples 

manutenção da negativação por dívida já paga enseja dano moral puro, 

que independe de qualquer outra comprovação, porquanto o próprio fato 

já faz presumir o dano moral, ante a ofensa à dignidade e à honra do 

cidadão. (...)." (TJMG, 17ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 

1.0145.05.219725-1/001, rel. Des. Márcia de Paoli Balbino). Cumpre 

chamar a atenção para o fato de que, sempre que se oferece a alguém um 

meio de proteção mais efetiva de seus direitos, o beneficiário deve 

utilizá-lo com responsabilidade e lealdade, sob pena de se tornar infrator 

da lei, com nítida inversão das posições jurídicas anteriormente ocupadas 

pelas partes. Assim, se foi permitida a criação dos cadastros restritivos, 

como forma de proteção dos credores, frente aos inadimplentes 

contumazes, os beneficiários do sistema (isto é, os credores) devem ser 

diligentes em grau máximo, atuando com maior cautela, de forma a impedir 

qualquer inscrição equivocada, o que não foi feito pela demandada. A 

boa-fé objetiva é princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que 

impõe às partes de qualquer relação jurídica agirem, umas em relação às 

outras, com total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à 

confiança que nelas foi depositada. No tocante ao quantum indenizatório, 

há de se primar pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização, 

sendo que, em caso de dano moral, decorrente de atuação irregular de 

empresas com inscrição equivocada de nome em cadastro de proteção ao 

crédito, é necessário ter-se sempre em mente que a indenização por 

danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para 

a ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para a 

parte autora, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. É 

certo que inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma 

indenização por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a 

função de desestimular o requerente do dano de praticá-lo novamente. A 

fixação da reparação é tarefa atribuída ao julgador que deve se basear 

nas peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns parâmetros, 

quais sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as 

consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a 

compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao lesionador. 

Deve-se ter em conta que a indenização não pode representar 

enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve atender ao 

caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e 

atender ainda à natureza reparatório-compensatória que deve sempre 

informar as indenizações por dano moral, levando-se em consideração as 

circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando à 

gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão 

do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

Ao passo que afasto o valor pleiteado pelo autor, arbitro os danos morais 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A quantia ora arbitrada atende, 

satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e 

constrangimento do demandante, e representando sanção à requerida, de 

forma que agirá de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que 

possam prejudicar seus clientes. Ex positis, julgo procedente o pedido 

inicial. Declaro inexistente o débito constante do documento sob o Num. 

1690786 - Pág. 1, relativo ao contrato nº 1653889. Observando o critério 

de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como do próprio 

requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a 

demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral 

que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos 

da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve 

incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o 

cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, 

ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Ratifico os termos da 

antecipação de tutela concedida. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito [1] 

conforme Aguiar Dias, 'A Reparação Civil', tomo II, pág 737. [2] conforme 

voto do Min. Athos Carneiro, no REsp nº 1.604-SP, RSTJ 33/521. [3] aut 

cit., "Instituições de Direito Civil", vol II, Forense, 7ª ed., pág. 235. [4] Caio 

Mário, ob. cit., pág. 316. [5] aut. menc., "Ressarcimento de Dano", Âmbito 

Cultural Edições, 1992, nº 2, pág. 13. [6] Comentários ao Código de 

Processo Civil, 1ª ed., v. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000301-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANUSLENE COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000301-79.2016.8.11.0003 Ação de Consignação em 

Pagamento c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Maria 

Vanuslene Costa Requerido: Via Varejo S/A Vistos etc. MARIA 

VANUSLENE COSTA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

contra VIA VAREJO S/A, também qualificada no processo, visando ver-se 

exonerada da obrigação decorrente de transação comercial havida entre 

as partes. Aduz que tentou pagar o débito originalmente contratado junto à 

demandada, porém, sem sucesso. Afirma que, em face de erro de 

funcionários da requerida, os quais passaram quantia inferior em seu 

cartão, retornou ao estabelecimento comercial para regularizar a situação, 

mas acabou sendo acusada de furto pelo gerente da ré. Alega que não 

obteve êxito na solução do litígio na esfera administrativa e requer a 

concessão da tutela jurisdicional para exonerar-se da obrigação, 

consignando em Juízo o valor da dívida. Requer, por fim, a condenação da 

requerida em danos morais e a total procedência da ação. Juntou 

documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente cumprida, tendo 

a autora comprovado o pagamento integral do bem, objeto da lide, 

conforme originalmente contratado (Id. 1401164, 1430791, 1546427, 

1669885, 1992155, 3204234 e 3732195). Citada, a requerida não 

apresentou contestação (Id. 8736706). Intimados a especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, a parte autora pediu o julgamento 

antecipado da lide e a requerida quedou-se inerte. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja 

julgamento antecipado, na forma do artigo 344, do CPC. Conheço 

diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção 

de provas, na forma do art. 355, I e II, do CPC. Além da revelia da ré, a 

prova trazida aos autos é suficiente para o desfecho da questão. No caso 

em exame a autora visa formalizar pagamento de produto adquirido em 

uma das filiais da empresa demandada, bem como, ver ressarcidos os 

danos descritos na inicial. Ingresso no mérito da demanda observando que 

a revelia da ré gera presunção referente à veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, podendo, esta, ceder frente a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz. Ou seja, o efeito da revelia não induz à procedência do pedido, 

mas acarreta a presunção legal de veracidade dos fatos alegados. In 

casu, constata-se que não há prova da insuficiência ou incorreção da 

quantia depositada, e o ônus de tal prova competia à ré. Tanto que o art. 

336 do CPC dispõe que cabe a requerida, alegar em contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com o que 

impugna o pedido do autor, o que não ocorreu no caso em exame. Neste 

sentido, vale transcrever o comentário de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

de Andrade Nery acerca do referido dispositivo: “Caso o réu não alegue, 

na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, 

estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da 

contestação, salvo o disposto no CPC 303, V.”[1] Além disso, é ônus da 

demandada comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito da autora, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, que não 

o fez. Os fatos alegados na inicial, com fundamento nas provas 

documentais exuberantes, dificilmente seriam contrariados. Além disso, 

fictamente estão eles confessados pela aplicação correta dos efeitos da 

revelia, uma vez que a requerida, devidamente citada, não contestou o 

pedido. A autora trouxe aos autos as faturas do seu cartão de crédito 

onde consta a cobrança referente ao produto objeto da lide; também fora 

juntado os comprovantes de pagamentos, boletim de ocorrência por 

calúnia, dentre outros. Assim, restou cumprido o disposto no artigo 373, 

inciso I, do Código de processo Civil, ao estabelecer que o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Como alhures 

mencionado, a demandada é revel e incumbia a ela, trazer aos autos, 
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conforme a regra expressa do artigo 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor. No entanto, quedou-se inerte, não apresentou qualquer 

prova robusta e efetiva que assegurasse, mesmo que por presunção, 

algum elemento de convicção. Desta forma, tendo a autora comprovado o 

fato constitutivo de seu direito de consignar, isto é, a recusa injusta do 

credor ao recebimento dos valores como originalmente contratado, e não 

comprovando, o réu, a insuficiência do depósito, ônus que lhe incumbia, 

nos termos do art. 333, inc. II, do CPC, a consequência é a procedência da 

ação. Ademais, examina-se nestes autos os pressupostos essenciais e 

legais da consignação em pagamento, os quais estão presentes. Segundo 

Maria Helena Diniz[2]: “Deveras, para que se tenha pagamento, é 

imprescindível que o credor ou quem o represente colabore, pois apenas 

essas pessoas podem dar aos solvens a quitação, visto que ele tem o 

direito de exonerar-se do vínculo obrigacional para livrar-se de suas 

conseqüências. Assim, se o credor, injustificadamente, se recusar a 

receber e dar quitação, ou se o devedor tiver dúvidas a respeito da 

pessoa a quem deve pagar, ou se não encontrar o destinatário do 

pagamento, a norma jurídica vem amparar o seu interesse no sentido de 

desobrigar-se do cumprimento da prestação devida, no tempo e forma 

convencionados, evitando a eternização da obrigação ou a subordinação 

de seus efeitos à vontade exclusiva do credor, prescrevendo, para isso, 

um meio técnico: a consignação em pagamento. Realmente pagar não é 

apenas um dever do sujeito passivo da obrigação. É também um direito, o 

de liberar-se do vínculo obrigacional, direito que se afirma através da 

consignação.” Vê-se, pois, que a consignação em pagamento é um meio 

indireto do devedor exonerar-se da obrigação assumida, na ocorrência de 

hipóteses especiais, que impedem ou dificultam o pagamento pelo 

devedor, depositando o valor ou a coisa em juízo, para não sofrer as 

consequências da mora, conforme a regra expressa do artigo 972 do 

Código Civil, ao prescrever que “considera-se pagamento, e extingue a 

obrigação o depósito judicial da coisa devida, nos casos e forma legais.” 

Neste sentido a lição de Humberto Theodoro Júnior[3]: “Quer isto dizer que 

a ordem jurídica, diante da impossibilidade do pagamento voluntário, põe a 

disposição do devedor uma forma indireta de liberação, que prescinde do 

acordo de vontades com o credor e que se apresenta com os mesmos 

efeitos práticos do adimplemento. Esse sucedâneo do pagamento é a 

consignação, cuja forma consiste no depósito judicial da quantia ou da 

coisa devida. O uso dessa via liberatória é franqueado ao devedor, tanto 

quando o credor se recusa injustificadamente a receber a prestação, 

como quando o devedor não consegue efetuar validamente o pagamento 

voluntário por desconhecimento ou incerteza quer em torno de quem seja 

o credor, quer em razão de sua ausência ou não localização ao tempo do 

cumprimento da obrigação.” Por outro lado, verifica-se que a consignante 

efetuou o pagamento total do débito com todos os seus consectários, 

cumprindo o outro pressuposto da consignação em pagamento, não 

havendo qualquer óbice que possibilite o acolhimento do pleito exordial. A 

ação de consignação em pagamento, prevista no art. 539 do CPC, é o meio 

processual apto e adequado para libertar o devedor do pagamento de 

dívida líquida e certa, ante a injusta recusa de receber por parte do credor, 

fato que restou sobejamente demonstrado. No tocante aos danos morais, 

é importante frisar que a responsabilidade civil, embora escorada no 

mundo fático, tem sustentação jurídica. Depende da prática de ato ilícito e, 

portanto, antijurídico, cometido conscientemente, dirigido a um fim, ou 

orientado por comportamento irrefletido, mas informado pela desídia, pelo 

açodamento ou pela inabilidade técnica, desde que conduza a um 

resultado danoso no plano material, imaterial ou moral. Nestes termos, 

cumpre analisar os elementos ensejadores da responsabilidade civil 

decorrentes de dever jurídico, quais sejam: conduta ilícita; dano; e, nexo 

de causalidade entre a conduta e o dano, a fim de verificar a 

caracterização ou não dos mesmos no caso dos autos. O Código Civil/02, 

em seu art. 186, conceituou ato ilícito, para fins de responsabilidade civil, 

senão vejamos: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito". Estendendo as hipóteses de ato 

ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil, traz ainda o Código Civil/02, 

em seu art. 187 o seguinte preceito: “também comete ato ilícito o titular de 

um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 

Analisando as razões trazidas na inicial, bem como o contexto probatório 

constante dos autos, pode-se verificar que a empresa requerida teve uma 

postura extremamente imprópria para com a autora, que naquele momento 

era uma consumidora buscando uma solução para a transação comercial 

havida entre as partes. Imperioso ressaltar que o dever de indenizar 

encontra suas diretrizes no artigo 186 do Novo Código Civil, ao determinar 

que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito, donde se conclui constituir 

elemento primordial a sustentar demanda ressarcitória a presença da 

culpa. Verifica-se, conforme ensina Rui Stoco, que "o nosso Código 

adotou o princípio da culpa como fundamento genérico da 

responsabilidade, embora tenha havido concessões à responsabilidade 

objetiva" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 3ª 

ed., p. 57). Constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no 

dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, 

resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e 

lesão ao respectivo titular. Com base no conjunto probatório dos autos, 

forçoso é concluir que a razão está com a parte autora, porque não havia 

motivo plausível para a acusação lançada pelo preposto da ré contra a 

requerente. In casu, a ré se mostrou negligente. Assim, tem-se que os 

requisitos da responsabilidade civil restaram caracterizados, porquanto a 

requerida foi desidiosa e negligente no tratamento prestado à demandante, 

circunstância essa caracterizadora do dano moral e ensejadora do dever 

de indenizar. No que concerne ao valor do dano moral, ressalte-se que 

deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios 

da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e 

da situação econômica do ofensor. Deve-se considerar, ainda, na sua 

fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a 

punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática 

delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento 

vivenciados. Apesar de demonstrada a existência de dano moral sofrido 

pelo autor, mister se faz dizer que a indenização por danos morais deve 

dar-se em caráter exclusivamente compensatório, para atenuação do 

sofrimento havido e em contrapartida, no tocante ao ofensor, a reparação 

tem por fim imputar-lhe uma sanção, de modo que não volte a praticar atos 

lesivos à personalidade de outrem, valendo ainda dizer que na fixação do 

dano moral, deverá o Magistrado, levar em conta critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as 

condições dos ofensores, do ofendido e do bem jurídico lesado. Nesse 

sentido é a jurisprudência: "RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZATÓRIA – 

DUPLICATAS DE VENDA DE PRODUTOS - NEGOCIAÇÃO DESFEITA – 

MERCADORIAS NÃO ENTREGUES – PROTESTO INDEVIDO DOS TÍTULOS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

ARGUIDA PELA APELANTE IRMOL INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MÓVEIS 

LTDA - CREDORA ORIGINAL – ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE 

AFASTADA – RECURSO PROVIDO NESSE PONTO - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BANCO SAFRA S/A - 

EXISTÊNCIA ENDOSSO MANDATO – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - PRELIMINAR REJEITADA – DEVER DE INDENIZAR - 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 476 DO STJ - RECURSO NESSE PONTO 

DESPROVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – INTENSIDADE DOS DANOS E 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ENSEJA A 

REDUÇÃO PATAMAR MAIS ADEQUADO - RECURSO NESSE PONTO 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos do 

art. 679 do Código Civil, a apelante sendo a mandante, no caso por 

endosso-mandato, em via de regra, quem responde perante terceiros 

pelos atos que foram praticados em seu nome. Inteligência da Súmula N.º 

476 do STJ. 2- É presumida a ocorrência de danosmorais em razão de 

inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, uma vez que se trata 

de ato suficiente para abalar a imagem da pessoa, física ou jurídica, 

perante a comunidade. 3 - Para a fixação do quantum indenizatório, 

levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições 

econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, 

atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que no caso 

concreto, apresenta-se excessivo; impondo-se a redução do valor fixado 

na sentença, tendo em vista as peculiaridades da lide, bem como para fins 

de adequação aos parâmetros do órgão colegiado" (Ap 20003/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016) "CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS 

MORAIS - MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS SERVIÇOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA PAGA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - NEXO 

CAUSAL - DANO MORAL PURO (...) É indevida a manutenção do nome do 
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cliente em cadastros de proteção ao crédito depois de quitada a dívida, 

ensejando, assim, a indenização por dano moral. (...) O dano moral puro 

decorre da própria ação ilícita, não se exigindo prova de efetivo prejuízo 

sofrido pela parte. A simples manutenção da negativação por dívida já 

paga enseja dano moral puro, que independe de qualquer outra 

comprovação, porquanto o próprio fato já faz presumir o dano moral, ante 

a ofensa à dignidade e à honra do cidadão. (...)." (TJMG, 17ª Câm. Cível, 

Ap. Cível nº 1.0145.05.219725-1/001, rel. Des. Márcia de Paoli Balbino). No 

que concerne ao valor do dano moral, ressalte-se que deve ser arbitrado 

com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e 

repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação 

econômica do ofensor. Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia 

estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de 

um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a 

conduta injurídica, procedendo o pedido indenizatório. Ex positis, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Declaro 

válidos os depósitos e extinta a obrigação da autora para com a ré. 

Ratifico os termos da antecipação de tutela deferida. Observando o 

critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da 

demandante, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a 

empresa requerida a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano 

moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção 

monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de 

mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde 

a citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil 

e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC. Libere à ré, 

mediante termo nos autos, a importância depositada, efetuando a retenção 

dos valores devidos a título de custas processuais e honorários 

advocatícios, devendo os honorários serem entregues ao patrono da 

consignante mediante recibo. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa 

e anotações. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] in “Código de 

Processo Civil Comentado, 3. ed., p. 579. [2] Curso de Direito Civil 

Brasileiro, 2º vol., ed. Saraiva, 8ª Ed., p. 204 [3] Curso de Direito 

Processual Civil, 22ª ed., Ed. Forense, p. 12

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000698-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GIOVANA FABRIS (RÉU)

WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: WILLIAM 

DOUGLAS GOUVEIA, SIMONE GIOVANA FABRIS DECISÃO Vistos e 

examinados. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. 

Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 24/04/2018, às 

10h00min. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara 

Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000666-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas e taxas judiciárias, sendo que não foi localizado seu comprovante 

de recolhimento e para no mesmo prazo, dias efetuar o depósito de 

diligência do Oficial de Justiça, devendo ser depositado na Central de 

Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento nº 

07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001756-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001756-45.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO BRASIL SALIBA - MT0011546S REQUERIDO: WESLEY DOS 

SANTOS SILVA Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico 

que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, através 

do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: O devedor, por ocasião do cumprimento 

do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 
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que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001756-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça, devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000477-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE MOUSSALEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA ROSA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Vistos e examinados. Intime-se o exequente para se manifestar quanto ao 

cumprimento do acordo, tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão conforme certidão retro. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001224-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CIABRAPE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GARCIA VINGE OAB - SP376171 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos e examinados. Nos termos do disposto no artigo 256, § 3o , do CPC, 

o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Assim, considerando que no caso 

dos autos houve apenas uma tentativa de citação, ao menos por ora não 

há que se cogitar que o réu encontre-se em local ignorado ou incerto, 

razão pela qual indefiro o pedido de citação por edital. Sobre o 

prosseguimento do feito, diga a parte autora, no prazo legal e sob as 

penas da lei. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000725-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO E TRANSPORTES COMELLI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA POLETTO SABADIN OAB - PR51497 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (RÉU)

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICO DA COSTA MORENO OAB - SP321046 (ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 757670 Nr: 11922-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADO LOGÍSTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R TEIXEIRA TELECON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENOIT SCANDELARI 

BUSSMANN - OAB:24489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os autos foram localizados em secretaria INTIMO a 

parte autora para manifestar no feito, postulando o que entender de 

direito.

 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 patrono do autor para no prazo legal fornecer 01 (uma) 

cópia da sentença de fls. 74/76, para acompanhar o mandado de imissão 

de posse.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003744-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SENHORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte e sete (27) dias do mês de junho (06) do 

ano de dois mil e dezessete (2017), às 14h20min, neste Município e 

Comarca de Rondonópolis, no Auditório da 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões, onde se encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. Juiz de Direito, comigo assessor de 

gabinete, a quem o MM. Juiz ordenou que, após as formalidades de estilo, 

levasse a público o pregão na audiência de interrogatório, nos autos da 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO intentada por ALESSANDRA SENHORA DOS 

SANTOS em face de JANETE DOS SANTOS. Feito o pregão, foi 

constatada a presença da requerente acompanhada pelo defensor 

público, Dr. Valdenir Luiz Pereira, a presença da interditanda, bem como a 

presença do representante do Ministério Público, Dr. Adalto José de 

Oliveira. Aberta a audiência, foi entrevistada a interditanda, conforme 

termo anexo. Dada a palavra ao Defensor Público, pelo mesmo foi dito: 

“MM. Juiz nada a requerer.” Dada a palavra ao representante do Ministério 

Público, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, nada a requerer.” A seguir, pelo 

MM. Juiz foi proferida a seguinte DELIBERAÇÃO: Vistos etc, prossiga o 

feito, cumprindo-se a deliberação inicial, com a realização do exame 

pericial. Expeça-se o necessário. Os presentes saem intimados. 

Cumpra-se.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que se encerrasse o 
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presente. Eu, ______________________, Maykon Douglas Miranda 

Campos, Assessor de Gabinete II, lavrei o presente termo, que vai 

devidamente assinado. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito 

ADALTO JOSÉ DE OLIVEIRA Promotor de Justiça VALDENIR LUIZ PEREIRA 

D e f e n s o r  P ú b l i c o 

Requerente:__________________________________________________

_ _ 

Requerida:___________________________________________________

_ TERMO DE ENTREVISTA DA INTERDITANDA Aos vinte e sete (27) dias 

do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezessete (2017), às 14h20min, 

neste Município e Comarca de Rondonópolis, no Auditório da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, onde se encontrava presente o 

Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. Juiz de Direito, comigo 

assessor de gabinete, compareceu o Sr.ª Janete dos Santos (qualificada 

nos autos), sendo que foi constatado que o interditando não consegue 

responder às perguntas, sendo que a autora respondeu às perguntas: “É 

prima da interditanda, o problema dela é auditivo. A depoente mora com a 

interditanda desde pequena, a interditanda tem 46 anos. Ela recebe 

benefício previdenciário. A mãe da interditanda faleceu e lhe deixou valor 

de cota inativa de FGTS que para se sacar necessita da decretação de 

interdição dela e a representação pela autora, conforme foi orientada por 

advogados. A interditanda consegue entender as coisas, só que não 

consegue ouvir, tem que fazer leitura labial. O advogado disse que ela do 

jeito que está não tem condições de receber, quem pega e quem 

administra o dinheiro é a interditanda, ela não tem dificildade nenhuma de 

mexer com dinheiro. O problema dela não tem cura, sendo que tentou usar 

aparelho auditivo mas não se adaptou.” Dada a palavra ao Defensor 

Público, pelo mesmo foi dito: “A interditanda sabe ler e escrever.” Dada a 

palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: “MM 

Juiz , nada a perguntar.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que se 

encerrasse o presente. Eu, ___________________, Maykon Douglas 

Miranda Campos, Assessor de Gabinete II, lavrei o presente termo, que vai 

devidamente assinado. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito 

ADALTO JOSÉ DE OLIVEIRA Promotor de Justiça VALDENIR LUIZ PEREIRA 

D e f e n s o r  P ú b l i c o 

Requerente:__________________________________________________

_ 

Requerida:___________________________________________________

_

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000825-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. I. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. P. F. A. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000825-08.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 08.03.2018, às 16h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se o requerente e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, I, todos do CPC), ressaltando-se 

ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

No mais, sem prejuízo da determinação supra, havendo necessidade de 

maior elucidação dos fatos e para que o juízo tome conhecimento das 

reais condições das partes, determino a imediata realização de estudo 

psicossocial com as partes e a criança. 7. Empós, vista ao Ministério 

Público, para sua manifestação. 8. Postergo a análise da medida de 

urgência arvorada na exordial à contestação. 9. Intime-se. 10. Expeça-se 

o necessário, com urgência. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de fevereiro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005812-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN PRATES SALES (REQUERENTE)

FARIZ FARID CANAM (REQUERENTE)

LUCIA VANIL MOSER CANAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONICIO DOS REIS SALES OAB - MT5896/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAID FRANCISCO CANAM (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005812-58.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a) para que providencie a materialização do 

formal de partilha (id.11127787), com as cópias mencionadas para 

averbação junto ao cartório de registro de imóvel, em cinco dias, sob pena 

de arquivamento. Rondonópolis/MT, 15 de fevereiro de 2018 LUCILEILA 

CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003275-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARILDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DA SILVA (RÉU)

 

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, VIII do Codex Processual 

Civil.7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

b a i x a s  d e  e s t i l o  e  a n o t a ç õ e s  d e 

praxe.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 

de novembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006053-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. K. P. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1006053-95.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C. PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS aforada 

por TIAGO GOMES DA SILVA em face de RENATA KEILA PEREIRA DOS 

SANTOS GOMES (qualificados na peça vestibular). 2. As partes 

celebraram acordo, conforme termo de carreado aos autos ID: 10699352, 

ajustando os alimentos, guarda e direito de visitas em favor do filho menor, 

bem como avençando acerca da partilha de bens. 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Tendo em 

vista que o casamento restou comprovado pela certidão de casamento 

juntada ao feito (ID: 9688502) e as partes transigiram com vistas à solução 

da demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 5. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que as partes são legítimas e estão bem 

representadas, bem como que inexistem irregularidades nem questões 

pendentes de apreciação, pelo que a homologação do acordo é medida 

que se impõe. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, julgo procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, 

III, b, do Estatuto Processual Civil, para decretar, nos termos do art. 1.571, 

IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da República, o divórcio 

postulado por TIAGO GOMES DA SILVA em face de RENATA KEILA 

PEREIRA DOS SANTOS GOMES (qualificados nos autos). 7. O cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja, RENATA KEILA 

PEREIRA DOS SANTOS. 8. Sem condenação em custas e nem em 
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honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 9. Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro 

civil. 10. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 11. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de novembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 742568 Nr: 3632-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSM, RAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Andreia Batista - 

OAB:18808, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono do autor: Processo n.º 3632-57.2014.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, tendo em vista que o feito já foi sentenciado e que a 

sentença já transitou em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de fevereiro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 706155 Nr: 853-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VKG, RDLK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:11615, GERSON BATISTA DE ALBUQUERQUE - 

OAB:OAB/MT18615, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para audiência 

de conciliação no centro judiciário de solução de conflitos e cidadania 

(CEJUSC), no dia 26/02/2018, às 15h. Bem como, para que a parte autora 

cumpra a decisão de fls. 222, juntando procuração em nome do exequente 

que alcançou maioridade.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807011 Nr: 17028-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTML

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VLADIMIRO 

AMARAL DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

17028-67.2015.811.0003, Protocolo 807011, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813963 Nr: 861-38.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS 

NOGUEIRA, HERCULANO DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VITALINA PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS CARLLOS 

CRUVINEL, para devolução dos autos nº 861-38.2016.811.0003, Protocolo 

813963, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856890 Nr: 2128-11.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS CARLLOS 

CRUVINEL, para devolução dos autos nº 2128-11.2017.811.0003, 

Protocolo 856890, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278400 Nr: 2163-30.2001.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DIEGO TEIXEIRA COSTA, MAISA TEIXEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSORIO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE BRILHANTE 

BRAGA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

2163-30.2001.811.0003, Protocolo 278400, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752743 Nr: 9160-72.2014.811.0003

 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: SCG, MCG, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUILHERMY 

BERBERT CRUVINEL, para devolução dos autos nº 

9160-72.2014.811.0003, Protocolo 752743, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802086 Nr: 15213-35.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RAGM, SAM, RAGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVERTON NEVES 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 15213-35.2015.811.0003, 

Protocolo 802086, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 448641 Nr: 3820-55.2011.811.0003

 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: PHGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT, BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - 

OAB:OAB/MT18396

 Intimação dos patronos das partes, para manifestarem sobre informação 

do leiloeiro, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 452024 Nr: 7203-41.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIAP, DAAP, JFP, MFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA THAIS FABIANO 

CASSOL MULLER - OAB:23895/O, JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 Intimação dos patronos das partes, para manifestarem acerca do cálculo 

de fls. 227/229, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 328036 Nr: 174-81.2004.811.0003

 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: ROSILENE VIEIRA OSSUNA, GENIFFER OSSUNA DE 

SOUZA, ROSILENE VIEIRA OSSUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNALDO JOAQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 Intimação do patrono da parte inventariante e dos herdeiros Geniffer 

Ossuna de Souza, Sandra Mara de Souza Porto, Ana Paula Porto de 

Souza e Carlos Eduardo Martins de Souza, para manifestarem sobre o 

esboço de partilha, no prazo de 05 (cinco )dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 448090 Nr: 3269-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDC, GNDCQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre o resultado 

da busca do TRE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 762321 Nr: 14627-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, CRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIRO NUNES DE ALMEIDA - 

OAB:13203/MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 Intimação do patrono da parte requerida, para manifestar sobre a 

avaliação de fls. 95/97, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 763217 Nr: 15012-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RF, JBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Intimação do patrono da parte autora, para que indique se há bens do 

devedor passíveis de penhora, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 717857 Nr: 13297-68.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLDP, LDP, CAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885

 Processo n.º 13297-68.2012.811.0003

 Vistos etc.

1. Em atenção ao pedido constante dos autos, defiro a suspensão do feito 

pelo prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de fevereiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 761521 Nr: 14254-98.2014.811.0003

 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: ACC, CPDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O, NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - 

OAB:OAB/MT23504/O, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora de que os autos encontram-se com 

vista, por cinco dias, para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis
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 Cod. Proc.: 765895 Nr: 313-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLMS, SMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca do ofício de 

fls. 47, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 770155 Nr: 2220-57.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:16451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 2220-57.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo restado infrutíferas as praças realizadas pelo leiloeiro público (fl. 

69), manifestem-se as partes, no prazo legal.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 773013 Nr: 3564-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS, EBDS, LAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre o resultado 

da busca do TRE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 781132 Nr: 6641-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS SILVA MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASM, MARINALVA DE SOUSA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20235/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FERNANDA ALVES CORREA DE LIMA - OAB:161212, KELLEN MARCIA 

NUNIS DE CASTRO - OAB:OAB/MT14267-A

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca do ofício 

devolvido de fls.79/80 com informação de que não existe a referida 

empresa no endereço indicado, em cinco dias, requerendo o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 799780 Nr: 14317-89.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Intimação dos patronos das partes, para apresentarem suas alegações 

finais na forma de memoriais, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo 

sem manifestação certifique-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000865-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JASON JAY HETHERINGTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE CORREA OAB - MT9979/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE SANTOS DA COSTA HETHERINGTON (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000865-87.2018.8.11.0003 Vistos etc., Malgrado o autor alegue a 

necessidade da justiça gratuita, verifica-se que tal argumentação, por si 

só, não basta ao deferimento do referido benefício. Importante frisar que, 

a declaração pura e simples do interessado, não constitui prova 

inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às suas 

alegações. A Lei 1060/50, na parte que permite a concessão da 

gratuidade com a simples alegação de pobreza, com a devida vênia, 

confronta-se com o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal que assim 

dispõe: “LXXIV – O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, diante dessa 

interpretação, não basta apenas alegar é preciso comprovar a 

insuficiência de recursos. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

de que não é ilegal condicionar o juiz à concessão de benesse à 

comprovação da miserabilidade, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (RMS 1.243 – RJ, rel 

Min. Nilson Naves). Também em outro julgado decidiu que o benefício da 

gratuidade da justiça não é amplo e incondicionado (Resp 103.510 – SP, 

rel José Arnaldo da Fonseca). “O benefício da gratuidade não é absoluto, 

pois não há como condicionar o benefício a simples alegação quando 

existem indícios de que a atividade laboral exercida pelo requerente faz 

crer não ser ela pobre” (TJRO – Agravo de instrumento nº 

100.001.2006.014957-3, julgado em 05.09.06, rel. Des. Gabriel Marques de 

Carvalho). Assim, faculto ao autor, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob 

pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira 

do trabalho, ou comprovante de renda mensal; b) cópia dos extratos 

bancários de contas de titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos 

extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última 

declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita 

Federal, ou alternativamente, o recolhimento da taxa judiciária e custas 

judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Após, à 

conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-23 IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

LITISCONSORCIAL OU SIMPLES

Processo Número: 1004467-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUCIO CAMARGO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CANDIDO CAMARGO (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO MODESTO OAB - MT0015220A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT
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RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004467-23.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Execução Provisória de Alimentos’ proposta por PATRICIA LUCIO 

CAMARGO, em face de MARCIO CANDIDO CAMARGO, ambos 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o executado apresentou 

justificativa (ID 9243696), alegando, em síntese, que os alimentos 

cobrados foram descontados em folha de pagamento, a partir do mês de 

abril de 2017, sendo indevida a verba alimentar correspondente ao mês de 

março, haja vista a impossibilidade de inclusão do desconto no respectivo 

mês. Não obstante, informou que houve inconsistência na conta bancária 

da alimentada, razão pela qual os pagamentos apenas foram 

compensados em julho, anexando aos autos o comprovante de desconto 

dos alimentos e postulando, por fim, pela condenação da exequente em 

litigância de má-fé. Impugnação à justificativa acostada no ID 9709461, 

onde a parte exequente contrapõe-se aos argumentos apresentados e 

requer o prosseguimento do feito. Relatei. Decido. Prima facie, registro que 

somente a execução processada na forma do art. 528 do CPC/2015 que 

prevê a justificação, não como forma de exoneração da obrigação de 

pagar alimentos, mas como meio para afastar a possibilidade de se ver 

preso o executado, risco que não existe quando a execução se processa 

sob o rito determinado pela norma do art. 523. Todavia, levando-se em 

consideração os argumentos lançados, notadamente os holerites do 

executado com os respectivos descontos em favor da exequente, bem 

como o extrato bancário apresentado pela própria alimentada, reputo 

necessária a análise das manifestações derradeiramente lançadas. Pois 

bem. A teor das ponderações vertidas pelo executado (ID 9243696), 

verifica-se que o mesmo foi citado aos 28 de março de 2017, como 

afirmado pelo mesmo em sua ‘justificativa’, sendo os descontos efetuados 

em seus proventos a partir do mês de abril de 2017. A exequente informa 

que os r. valores somente foram compensados em sua conta bancária em 

17 de julho de 2017, conforme extrato bancário apresentado aos autos. 

Destrate, tenho que merece acolhida o pagamento dos alimentos 

referentes ao mês de abril de 2017, haja vista que de fato foram 

descontados e recebidos pela alimentada, ainda que tardio o depósito. No 

que se refere à cobrança do mês de março, não obstante os pagamentos 

tenham ocorrido com base nos alimentos provisórios fixados em 4 salários 

mínimos e, posteriormente reduzidos à 1 salário mínimo e meio, a verba 

alimentar é devida desde o ato citatório, isto é, imediatamente. A propósito: 

‘DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS. NATUREZA NÃO-RESSARCITÓRIA DA OBRIGAÇÃO 

ALIMENTAR. EXIGIBILIDADE DESDE A CITAÇÃO. 1. O art. 13, § 2º, da Lei 

n.º 5.478/68 é de clareza meridiana, ao determinar que "em qualquer caso, 

os alimentos fixados retroagem à data da citação". 2. Não há razão, 

portanto, para que o efetivo pagamento inicie-se somente depois do 

decurso de 30 (trinta dias) da citação, mesmo porque a verba alimentar, 

como sói acontecer, é destinada à sobrevivência do alimentando, 

plasmada, sobretudo, no dever de cuidado à pessoa que dela necessita, 

não possuindo assim natureza ressarcitória. 3. Recurso especial provido.’ 

(REsp 660731 SP 2004/0067020-8, T4 - QUARTA TURMA, Julgado em 8 de 

Junho de 2010, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Em sendo assim, 

considerando-se que não houve o pagamento da verba alimentar 

correspondente ao mês de março de 2017, o executado sobressai 

devedor da quantia então provisoriamente fixada, na importância de 4 

salários mínimos. Nesse sentido: ‘APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - DECISÃO QUE 

FIXOU OS ALIMENTOS CASSADA EM SEDE DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TERMO INICIAL E FINAL. PRINCÍPIO DA 

IRRETROATIVIDADE. O valor dos alimentos provisórios prevalece desde a 

data em que foram fixados até a data da decisão que os reduz ou 

extingue. O princípio da irretroatividade da decisão que exonera ou diminui 

o valor do quantum alimentar visa desestimular o inadimplemento do 

devedor, que ficaria na expectativa de uma decisão favorável. A redução 

ou a extinção do encargo alimentar possui eficácia ex nunc.’ (TJ-MG - AC: 

10024102771706001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 

24/09/2013, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

02/10/2013). Ademais, tem-se no caso sub judice, a impossibilidade do 

atendimento do pleito formulado pelo executado de condenação da 

exequente por litigância de má-fé, eis que somente fez uso de um direito 

constitucionalmente garantido (art. 5.º, XXXV CF), utilizando os meios 

disponíveis na seara judicial para defesa de seus interesses, não 

resultando qualquer prejuízo para a parte adversa, que teve a 

oportunidade de rebater todas as alegações nos autos e, sobretudo em 

face de que até a data da propositura da demanda a alimentada não havia 

recebido a verba alimentar fixada, o que somente ocorreu após o ingresso 

da presente. Desta feita, acolho parcialmente as ponderações do 

executado, a fim de excluir o mês de abril do valor executado e, via de 

consequência, intime-se a exequente para apresentar cálculo atualizado 

do débito, nos moldes da decisão inaugural, ou seja, fazendo incluir ao 

montante devido a multa de 10% e os honorários advocatícios também na 

proporção de 10%, devendo, contudo, decotar os valores ora apreciados. 

Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos moldes do 

decisum inaugural. Intimem-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 15 de 

fevereiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002920-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo: 1002920-45.2017.8.11.0003 Valor 

causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO REQUERENTE: JEAN 

RIBAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: JOANA DARC IBAS DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE acima qualificada, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter J. D. R. de O. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por J. R. de O., a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça 

precedentemente deferida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.. 

RONDONÓPOLIS, 15 de fevereiro de 2018. juiz de direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia r. B. de Camargo Dib, 

digitei. Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002920-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo: 1002920-45.2017.8.11.0003 Valor 

causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO REQUERENTE: JEAN 

RIBAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: JOANA DARC IBAS DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE acima qualificada, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter J. D. R. de O. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por J. R. de O., a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 
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advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça 

precedentemente deferida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.. 

RONDONÓPOLIS, 15 de fevereiro de 2018. juiz de direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia R. B. de Camargo Dib, 

digitei. Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002920-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo: 1002920-45.2017.8.11.0003 Valor 

causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO REQUERENTE: JEAN 

RIBAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: JOANA DARC IBAS DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE acima qualificada, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter J. D. R. de O. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por J. R. de O., a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça 

precedentemente deferida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.. 

RONDONÓPOLIS, 15 de fevereiro de 2018. juiz de direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia R. B. de Camargo Dib, 

digitei. Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000379-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000379-05.2018.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Comprovada documentalmente a filiação entre 

a autora e o requerido, fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, 

alimentos provisórios, à escassez de prova quanto aos ganhos do 

requerido, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a serem 

depositados em conta bancária informada na exordial. 4. Designo 

audiência de conciliação para a data de 18 de abril de 2018, às 17h00min, 

a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 5. Cite-se o requerido, 

intimando-o a comparecer à audiência aprazada e a pagar os alimentos 

provisórios, acompanhado de advogado, atentando-se a Serventia, no 

cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 

1º, 2º e 3º, do CPC/2015, importando a ausência da autora em extinção e 

arquivamento do processo e a do requerido em confissão e revelia. 6. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o demandado contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 23 de janeiro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000379-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS JUSTIÇA GRATUITA SETOR 

02 MANDADO DE INTIMAÇÃO – AUDIÊNCIA (CONCILIAÇÃO) EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Cláudia Beatriz Schmidt 

NÚMERO DO PROCESSO: 1000379-05.2018.8.11.0003 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: [Alimentos] PARTE AUTORA: AUTOR: 

GISLAINE FERREIRA DIAS ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PARTE 

REQUERIDA: RÉU: RONILSON ALVES DA PAZ INTIMANDO(S): RÉU: 

RONILSON ALVES DA PAZ DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência de 

CONCILIAÇÃO se realizará no dia 18 de abril de 2018, às 17h00min, no 

Núcleo de Conciliação deste Juízo. Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

FINALIDADE(S): INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer à audiência 

de CONCILIAÇÃO designada. Despacho/Decisão: ANEXA. 

ADVERTÊNCIAS: a) A ausência do autor importará em extinção e 

arquivamento do processo e a do requerido em confissão e revelia. b) Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o demandado contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Rondonópolis-MT 15 de fevereiro de 2018 HELIO AVELINO DOS 

SANTOS GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003586-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO CESAR RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

ALEXANDRE ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003586-46.2017.8.11.0003 Vistos. 01. Proceda-se à vinculação ao 

presente feito do advogado em causa própria subscritor da petição 

registrada no ID 11755753. 02. No mais, ante ao caráter infringente dos 

embargos de declaração manejado pelo terceiro interessado, com 

supedâneo no quanto disposto no art. 1.023, §2º do CPC, abra-se vista à 

Defensoria Pública pelo prazo legal. Às providências. Rondonópolis-MT, 15 

de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003102-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 723499 Nr: 4491-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARJ, LGDSR, LGDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:16052/MT, LETHICIA MENDES FERREIRA - OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT, LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta pelos 

menores MARCOS AURÉLIO RIBEIRO JUNIOR e LEONARDO GOMES DA 

SILVA RIBEIRO, representados por sua genitora Luzinete Gomes da Silva 

em face de MARCOS AURÉLIO RIBEIRO, com base em título executivo 

judicial.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/20.

Após o regular prosseguimento do feito houve a designação de audiência 

de conciliação, oportunidade em que as partes entabularam acordo acerca 

da dívida alimentar cobrada no presente feito (fls. 84/85), tendo o decisum 

de fls. 88 homologado aludido ajuste e suspendido o curso do processo.

Parecer ministerial às fls. 86/87.

Às fls. 96/98 o executado carreou aos autos comprovantes de pagamento 

do parcelamento do débito assumido, dando conta da integralidade do 

cumprimento do acordo.

É o relatório do necessário. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que malgrado inexista manifestação da 

parte exequente, o executado compareceu espontaneamente ao feito 

comprovando através dos documentos de fls. 97/98 o pagamento do 

parcelamento do débito cobrado no presente feito.

Assim, diante da satisfação do débito alimentar, em virtude de acordo 

celebrado entre as partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO, em 

consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do NCPC.

Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 759441 Nr: 13039-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial e, por conseguinte, decreto o divórcio de M. de L. G. C. e A. J. 

C., declarando cessados todos os efeitos e deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens e, via de consequência, 

declaro encerrada a atividade cognitiva, no tocante ao divórcio das partes 

litigantes, resolvendo parcialmente o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 356, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

presente, extraia-se mandado ou encaminhe-se cópia desta sentença ao 

ofício competente, neste caso certificados no verso a data do trânsito em 

julgado e os demais dados necessários, para a competente averbação, 

sendo feita à margem do assento de casamento, nos lídimos termos dos 

artigos 97 e ss. da Lei 6.015/73.2. A teor do petitório acostado às fls. 

215/216, indefiro o pedido de reiteração dos ofícios derradeiramente 

aportados aos autos, provenientes do Indea e do Banco Sicredi, em 

atenção ao princípio da igualdade no processo, consentâneo da paridade 

de armas, sobretudo por se tratar de feito que tramita de longa data, não 

reputando ser o caso de converter-se o julgamento em diligência, 

notadamente considerando o princípio da celeridade processual positivado 

na Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXXVIII).(...)Ademais, o requerido 

demonstra discordar do teor dos ofícios, almejando informações mais 

abrangentes, todavia, a decisão saneadora tornou-se estável, forte no 

quanto disposto no art. 357, §1º do Código de Processo Civil, restando 

preclusa inclusive a repetição de tal prova, eis que, acaso o requerido 

pretendesse a alteração da ordem ao Indea e ao Banco Sicredi, deveria 

fazê-lo em tempo, isto é, no prazo de 05 (cinco) dias após o 

saneamento.3. Assim sendo, abra-se vista às partes para apresentação 

de memoriais, no prazo comum de 10 (dez) dias, ocasião em que poderão 

ser apresentados documentos que reputem necessários ao deslinde do 

feito.Em sendo anexado aos autos novos documentos pelos litigantes, 

abra-se vista à parte adversa para ciência.(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719813 Nr: 853-66.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699, DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - 

OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568/MT, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, 

SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974/O

 Intimação do advogado da Exequente:JOÃO RICARDO FILIPAK,para 

proceder a devolução dos autos à secretaria no prazo de 03(três) 

dias,sob pena das sanções do § 2 º do art.234,DO CPC,bem como 

providências criminais,por sonegação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745555 Nr: 5295-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC

 Vistos etc.

Defiro o pedido retro, para tanto, proceda-se à busca informatizada pelo 

sistema RENAJUD.

 Em não havendo veículos registrados em nome do devedor, manifeste-se 

a parte exequente em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753421 Nr: 9492-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADOC, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A teor do petitório retro, promova-se o desentranhamento da petição de 

fls. 71/72 e promova a posterior entrega ao causídico João Ricardo Filipak.

No mais, defiro o pedido de restrição eletrônica de valores (fls. 73/74), 

porquanto a penhora on-line é medida que de rigor se impõe, a qual, 

inclusive, é consentânea com os modernos princípios e preceitos que 

regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito de 

interesses qualificado por uma pretensão resistida, segundo Chiovenda) e 

pacificar a sociedade, os quais são escopos teleológicos ou finalísticos da 

Jurisdição.
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 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Restando inexitosa a diligência, conforme extrato em anexo, intime-se a 

exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, atualize-se o endereço do executado junto ao Sistema Apolo 

(fls. 73/74).

Intimem-se. Notifique-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 783897 Nr: 7707-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADSN, NAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDSN, HMN, RMN, NNMNA, GAN, GAN, NAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FABIANA OLIVEIRA MARTINS MIGLIAVACCA - 

OAB:8744-B/MT, ROGERIO NAVES DA SILVA - OAB:13663, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Intimação do advogado da parte autora, para apresentar guia de diligência 

do oficial de justiça para realização da citação, no valor de r$ 20,00 (vinte) 

reais, expedida através do site do tribunal de justiça do Mato Grosso, 

procedendo a comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729295 Nr: 9990-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIANNE EDIVINA DOS SANTOS DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL DUTRA DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANDERLANDIS DA 

SILVA SANTOS, para devolução dos autos nº 9990-72.2013.811.0003, 

Protocolo 729295, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 704168 Nr: 12145-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACOMDO, AMDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/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. 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.: 818783 Nr: 2490-47.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVENIZ BENITO PRIETO CIRULLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LEANDRO PRIETO, CAROLINE 

APARECIDA RITTER, RRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:15.694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.Autorizo o desentranhamento de 

documentos, no prazo de cinco dias, substituindo-se por fotocópias a 

serem fornecidas pela parte inventariante. Sem custas e 

honorários.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 723469 Nr: 4461-72.2013.811.0003

 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: GPDCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVDS, JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA LUANA SAGGIN FACIONI 

DE LIMA - OAB:21748/O, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30 (TRINTA)

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Jose Antonio de Oliveira, Cpf: 

08209361899, Rg: 18.238.551-6 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

braçal, Endereço: Quadra N. 09 Lote N. 08, Esquina Com A Rua 37, 

Cidade: Caldas Novas-GO

Resumo da Incial:TRATA-SE DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE POST MORTEM C/C RETIFICAÇÃO DE DADOS, INTERPOSTA 

POR GABRIELA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA. REQUER AO FINAL, A 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR DEFINITIVAMENTE A 

PATERNIDADE DO SENHOR MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA EM RELAÇÃO 

A REQUERENTE.

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Cuida-se de ação de investigação de paternidade post mortem ajuizada 

por GABRIELA PEREIRA DE CARVALHO em desfavor de JOSÉ ANTONIO 

DE OLIVEIRA e ORLINDA VALOIS DE SOUZA.

O feito tramitou regularmente e, através da decisão de fls. 88/88verso, 

determinou-se a citação por edital da requerida Orlinda Valois de Souza, 

nomeando-se no mesmo ato a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso curadora especial da requerida.

Efetiva a citação ficta, sobreveio contestação por negativa geral às fls. 

103/104, ocasião em que a I. Defensora Pública arguiu a nulidade da 

citação, porquanto aduz que a requerida encontra-se com 93 anos de 

idade e possui endereço certo e, ao final postulou por nova tentativa de 

citação pessoal da requerida.

Destarte, malgrado o quanto sopesado pela curadora especial da 

requerida, foram efetivadas diversas diligências na tentativa de citação 

pessoal da requerida, inclusive em outro Estado e exatamente no mesmo 

endereço indicado pela Defensora Pública, sendo que em duas 

oportunidades o Sr. Oficial de Justiça foi recepcionado pelas filhas da 

demandada e nas ocasiões indicavam que a mãe teria passado a residir 

na companhia de outro filho em outra localidade e que a mesma não tem 

endereço certo (fls. 41 e 81).

Além disso, às fls. 63/68 a requerida apresentou defesa escrita, todavia 

ante a verificação de ausência de instrumento de representatividade 

processual válido aos respectivos subscritores da aludida peça 

defensiva, restou inviável o reconhecimento de citação real da demandada 

por este Juízo.

Com efeito, pelas informações constantes dos autos, depreende-se que a 

requerida Orlinda possui ciência inequívoca da presente demanda, todavia 

optou por não constituir patrono de maneira válida para representá-la no 

presente feito, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de nulidade de citação 

postulado pela curadora especial.

No mais, defiro o pedido de fls. 101/102 para determinar a citação do 

requerido José Antônio de Oliveira pela via editalícia.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da 

publicação única.

Por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, a publicação será 

feita apenas no órgão oficial (artigo 257, II, do CPC).
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Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio, desde já, o Escritório 

Modelo do UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte, devendo o 

mesmo ser intimado para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo 

prazo legal.

 Ciência à Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000896-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MOURA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINHO NEVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000896-10.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Designo audiência de conciliação para o dia 

10 de maio de 2018 às 17h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação 

deste Juízo. 4. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à audiência 

aprazada, acompanhado de advogado, atentando-se a Serventia, no 

cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 

1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Em não havendo acordo na audiência, poderá 

a parte demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio 

de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000611-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS CATELANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES HONORI CATELANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000611-17.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 2. Considerando-se os fatos alegados, em especial o laudo 

médico encartado ao feito (ID 11583665) e a necessidade de ampará-la 

material e socialmente, com fulcro no art. 300, §§ 2º e 3º do CPC, nomeio 

desde logo curador provisório à mesma, o requerente J. L. C., sobretudo 

para fins previdenciários, observando-se os limites da curatela, ficando o 

referido curador provisório nomeado depositário fiel dos valores recebidos 

da Previdência, e também obrigado à prestação de contas quando instado 

para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. O curador provisório deverá prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O termo de curatela deverá 

constar expressamente os limites no que concerne à representatividade 

atribuída ao curador relativamente aos atos da vida civil da curatelada, 

limitando-se aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo vedado a curatelada 

demandar ou ser demandado sem a devida representação de seu 

curador, devendo constar do termo que é terminantemente vedada a 

alienação ou oneração de quaisquer bens móveis, imóveis ou outros de 

quaisquer natureza, pertencentes a interditanda, salvo com autorização 

judicial, com oitiva prévia do Ministério Público. Nada obsta a reapreciação 

da medida quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em 

que esta magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. 3. A teor 

do quanto disposto no artigo 755, inciso II e §1º, do Código de Processo 

Civil, determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste 

juízo no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as 

potencialidades e habilidades da demandada, de modo a individualizar 

sobre quais aspectos deverá recair a curatela a ser eventualmente 

aplicada em favor da mesma, bem como averiguando a aptidão do 

requerente em atender aos interesses da interditanda, em laudo próprio e 

individualizado no prazo de 10 (dez) dias. 5. Designo audiência de 

entrevista da curatelada para o dia 12 de abril de 2018 às 15h00min, a ser 

realizada ‘in loco’. Cite-se a interditanda, intimando-a da referida 

solenidade, bem como cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar 

o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, 

bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, art. 752, caput e § 

2º). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003393-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003393-31.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de pedido de 

"Alvará Judicial” proposto por VALDIR PEREIRA DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Recebida a exordial, efetivou-se pesquisa perante o Sistema Bacenjud 

para fins de apurar a existência de eventual saldo bancário em nome do 

falecido, sendo verificada a ausência de saldo (IDs 8789609, 9301662). 

Em seguida, o requerente postulou pela expedição de ofício às instituições 

bancárias para fornecimento dos extratos correspondentes aos meses de 

janeiro à maio de 2017 (ID 10152901), restando as diligências deferidas 

por este Juízo (ID 10600990). Não obstante, o Banco do Brasil informou 

acerca da inexistência de saldo em contas de titularidade do falecido (ID 

11587087), ao passo que o Banco Itaú apontou igualmente a ausência de 

movimentação bancária nas contas do ‘de cujus’. Derradeiramente, o autor 

postulou pela extinção do feito (ID 11691708). Relatei o essencial. DECIDO. 

Cuida-se de pedido de concessão de ALVARÁ JUDICIAL formulado por 

VALDIR PEREIRA DA SILVA visando o levantamento de valores junto ao 

Banco do Brasil e ao Banco Itaú de titularidade do falecido Valdevino 

Pereira da Silva. O alvará judicial constitui procedimento de jurisdição 

voluntária, regulado pela Lei nº 6.858/80, cujo objetivo é a autorização 

para levantamento de saldo em conta corrente do falecido. Referida Lei 

dispõe: “Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. § 1º - As quotas 

atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, 

rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o 

menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para 

aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou 

para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. § 2º - 

Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este 

artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e 

Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas 

pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP. Art. 2º - O 

disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda 

e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros 
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bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. Parágrafo único. Na 

hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores 

referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e 

Assistência Social.” (gn) Portanto, como pressupostos para concessão do 

Alvará Judicial, o interessado deve apresentar a Certidão de Óbito do 

titular da conta bancária, a comprovação da condição de herdeiro, bem 

como, o saldo objeto do levantamento. A propósito, eis os seguintes 

julgados, litteris: "ALVARÁ JUDICIAL. Liberação de importância deixada 

por falecimento. Inventário. Desnecessidade. Cuidando de pedido de 

liberação de importância deixada em virtude de falecimento, nada impede a 

expedição do ALVARÁ independentemente de requerimento do inventário 

mesmo que o ‘de cujus' tenha deixado outros bens". (TJMG – Apelação 

Cível nº 115.368-3/00 - Rel. Des. Pinheiro Lago - Public. 28.09.1999). 

"ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO BANCÁRIO EM NOME DE 

CUJUS - LEI N. 6858, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1980. AO ESTABELECER, 

O LEGISLADOR ORDINÁRIO, NA LEI N. 6858, DE 24 DE NOVEMBRO DE 

1980, A POSSIBILIDADE DO LEVANTAMENTO DE SALDOS BANCÁRIOS E 

DE CONTAS EM CADERNETAS DE POUPANÇA, FÊ-LO COM O OBJETIVO 

DE FACILITAR O PROCESSO, DISPENSANDO O ARROLAMENTO OU O 

INVENTÁRIO DE TAIS BENS. DAI PORQUE A CONCESSAO DE ALVARÁ 

FOI INCENSURAVEL". (TJPR – Apelação Cível 6435 - Rel. Des. Renato 

Pedroso – Public. 12/10/1989). In casu, verifica-se que o autor não logrou 

êxito em cumprir o último requisito, qual seja: comprovação do saldo objeto 

do levantamento, vez que segundo informações contidas nos autos, 

inexistem saldos passíveis de saque em nome do falecido, Sr. Valdevino 

Pereira da Silva. Dessa maneira, observa-se que o autor não cumpriu com 

o ônus que lhe incumbia de comprovar o fato constitutivo de seu direito, 

levando-se em consideração que se encontra assente na doutrina, que é 

da essência do ônus da prova a regra de que cada parte produza sempre 

prova das alegações, consoante disposições insertas no artigo 373, I, do 

Código de Processo Civil. Carnelutti assim enuncia acerca do tema: "Quem 

expõe uma pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam; e 

quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar os fatos dos quais 

resulta; em outros termos, quem aciona deve provar o fato ou fatos 

constitutivos e quem excetua o fato ou fatos extintivos, ou a condição ou 

condições impeditivas ou modificativas." Nesse sentido: “... A relevância 

ou não de determinado fato para a produção de certo efeito jurídico é dada 

pelo direito material, porque nele estão definidas as relações jurídicas e os 

respectivos fatos geradores de direito subjetivos. O Autor, na inicial, 

afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de 

direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena 

de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato 

constitutivo milita contra o Autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o 

Autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito. (...) É 

importante repetir que, conquanto a prova do fato constitutivo incumba ao 

Autor, isto não quer dizer que o réu não tenha interesse em fazer 

contraprova do fato constitutivo ou prova de sua inexistência. É evidente 

que, se o Autor afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que 

tal fato não existiu ou não da maneira afirmada pelo Autor. No momento do 

julgamento, porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida 

e, se ficar na dúvida quanto ao fato constitutivo, em virtude do labor 

probatório do réu, ou não, o Autor perde a demanda e o juiz julga a ação 

improcedente.” (in DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO – 2º Vol. – 

Vicente Greco Filho – Editora Saraiva – 12ª edição – 1997 – p. 189).” 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL ajuizada por VALDIR PEREIRA DA SILVA, com fundamento no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas por tratar-se 

de feito que tramita sob o pálio da Justiça Gratuita. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000892-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ARRUDA ALVES (REQUERENTE)

AGNALDO SOUZA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000892-70.2018.8.11.0003 Vistos etc., S. de B. A. e C. A. A. de B., 

ambos bem qualificados nos autos, ajuizaram a presente ‘Ação de 

Divórcio Consensual’, relatando que contraíram matrimônio sob o regime de 

comunhão parcial de bens em 11 de julho de 2008, sem possibilidade de 

reconciliação, sendo que durante a convivência marital não foram 

amealhados bens em comum, bem como não advieram filhos da r. união. 

Noticiam ainda que as partes dispensam de forma recíproca o arbitramento 

de pensão alimentícia, porquanto ambos ostentam fontes próprias de 

sustento. Relatei o essencial. Decido. Trata-se de ‘Ação de Divórcio 

Consensual’ ajuizada por S. de B. A. e C. A. A. de B., ambos bem 

qualificados nos autos. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 6.515/77, do art. 

1.580, parágrafo segundo, do Código Civil/2002 e do art. 226, § 6º da 

Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da pretensão ora 

deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição 

inicial para DECRETAR O DIVÓRCIO requerido por S. de B. A. e C. A. A. de 

B., declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, 

inclusive o regime matrimonial de bens. Ambos os cônjuges voltarão a 

usar seus respectivos nomes de solteiro, quais sejam: C. A. A. e A. S. de 

B. Sem custas e honorários, eis que defiro a gratuidade da Justiça às 

partes. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas 

Naturais. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO NEVES MIRANDA OAB - MS5228 (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1002474-76.2016.811.0003 VISTO. Intime-se a parte 

exequente para adequar o pedido de cumprimento de sentença aos 

termos dos artigos 534 e 535, ambos do Código de Processo Civil, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 09 de 

fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008523-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALMEIDA OAB - MT15568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

VISTO. EDSON MARCOS DOS SANTOS ajuizou ação de conversão de 

benefício previdenciário auxílio doença por acidente de trabalho em 

aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, c/c pedido de 

antecipação de tutela em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é segurado da previdência 

social por ter contribuído na qualidade de empregado na função de 

trabalhador braçal. Alegou que, em 15/3/2011, sofreu um acidente de 
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trânsito quando estava a caminho para o trabalho, acarretando em lesões 

no ombro direito e esquerdo, razão pela qual lhe foi concedido o benefício 

de auxílio doença por acidente nº 545.483.358-8, desde 15/3/2011. 

Assevera que não está apto para o trabalho, em razão do grau da 

enfermidade que o acomete, cujo quadro é irreversível. Assim, requereu a 

concessão de tutela antecipada para que seja mantido o auxílio doença. 

No mérito, requereu a conversão do auxílio doença em aposentadoria por 

invalidez (fls. 3/9 do PDF). Realizada perícia médica, o laudo foi juntado às 

fls. 84/88. Intimado, o autor apresentou impugnação ao laudo médico 

pericial (fls. 89/91). O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls. 

40/41). O requerido apresentou contestação onde rechaçou os 

argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão 

do benefício por ela pleiteado seria necessário o cumprimento dos 

requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam 

presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total 

improcedência dos pedidos formulados na exordial (fls. 95/99 do PDF). A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos 

da inicial e refutando os argumentos da contestação (fls. 104/110). 

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, ambas deixaram transcorrer o prazo, sem manifestação (fls. 118 

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 oitiva de testemunhas, 

elaboração de nova perícia médica ou complementação do laudo já 

existente, uma vez que a laudo pericial de fls. 84/88 se mostra suficiente 

para o deslinde da causa. Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca 

a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de 

transformar o benefício auxílio doença em aposentadoria por invalidez, 

sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das 

sequelas advindas do acidente do trabalho. Alega que tem direito à 

aposentadoria em razão do grau da enfermidade que a acomete, bem 

como o caráter estritamente braçal da atividade exercida. Para que haja a 

concessão da aposentadoria por invalidez é imprescindível a 

comprovação da incapacidade total para o trabalho e a impossibilidade de 

reabilitação para as atividades laborais, nos termos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91: “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. § 

1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação 

da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. § 2º. A doença ou lesão de que 

o segurado era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social 

não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. No caso, a perícia constatou que o acidente ocorrido 

em 15/3/2011 causou fratura do úmero direito, fratura da perna esquerda 

e fratura de costelas. As lesões da perna e costela foram tratadas 

conservadoramente e o úmero através de tratamento cirúrgico (item 1.1 de 

fls. 84). O médico perito asseverou, ainda, que autor já esteve 

incapacitado decorrente da fratura do úmero com lesão nervosa do nervo 

radial direito. A fratura do úmero está consolidada. Assim sendo, já houve 

recuperação das lesões sofridas há aproximadamente 4 ano atrás. O 

requerente está apto para retornar as suas atividades habituais como 

pedreiro ou mesmo para outra função compatível com eu cargo. Não há 

sinais de incapacidade para o trabalho decorrente das lesões sofridas 

(item 2.5 de fls. 85 do PDF). Diante do resultado do exame pericial, 

verifica-se que o autor pode retornar ao mercado de trabalho e que já foi 

submetido ao processo de reabilitação (item 4.3 de fls. 86). Portanto, 

enquanto pendente a possibilidade de o autor passar por reabilitação 

profissional, notadamente quando não há incapacidade para o trabalho, 

não há que se falar em conversão do auxílio doença em aposentadoria por 

invalidez. A despeito da inconformidade do autor com o laudo 

apresentado, o perito, em nenhum momento negou que o examinado tenha 

sofrido lesão com o acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, apenas 

afirmou que as lesões não mais o incapacita para atividade laboral. 

Portanto podendo o autor retornar ao mercado de trabalho e enquanto 

pendente a possibilidade de passar por reabilitação profissional, não há 

que se falar em concessão da aposentadoria por invalidez. Com essas 

considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de conversão de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez acidentária formulado por EDSON MARCOS 

DOS SANTOS em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL. Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à 

sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91). Transitada 

em julgada a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, 

sexta-feira, 9 de fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000532-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1000532-38.2018.8.11.0003 VISTO. LUIZ CARLOS DA 

SILVA ajuizou ação para restabelecimento do benefício auxílio-doença e 

posterior conversão para o auxílio-doença por acidente de trabalho e 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez por acidente de 

trabalho em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

aduzindo, em síntese, que sofreu um acidente automobilístico em 

20/02/2015, durante uma viagem de trabalho, que lhe causou diversas 

complicações nas pernas. Informa que sofre com constante dor e inchaço 

nas pernas, pois a compressão sofrida no acidente ocasionou problema 

na veia safena de tais membros. Assevera que se encontra em contínuo 

tratamento até a presente data, estando, inclusive, no aguardo de 

agendamento de cirurgia vascular, e que não tem qualquer condição de 

retornar ao labor. Aduz que lhe foi concedido o benefício de 

auxílio-doença da data do requerimento administrativo 12/04/2015 até a 

data de 09/10/2017, quando o benefício foi cessado indevidamente, pois 

permanece totalmente incapacitado. Assim, requer a concessão de tutela 

de urgência antecipada para determinar o imediato restabelecimento do 

benefício auxílio-doença por acidente de trabalho nº 6102921740 até 

decisão final (Id. 11531860). É o relatório. Decido. De acordo com o Código 

de Processo Civil, 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 (art. 300). Analisando os autos, não 

se vislumbra a presença dos requisitos necessários para concessão da 

tutela de urgência, mormente no que diz respeito à existência de prova de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito. No caso em tela, pelo 

menos nesta fase inicial, os documentos encartados aos autos são 

insuficientes para comprovarem a incapacidade laborativa do autor. O 

relatório médico datado de 25/10/2017 (Id. 11531998, p 7) não atesta que 

o demandante encontra-se incapacitado para o trabalho. Ademais, o fato 

de o autor necessitar realizar cirurgia, por si só, não é suficiente para 

demonstrar que está impossibilitado de exercer suas atividades laborais, 

especialmente porque não há nos autos outros elementos que possam 

corroborar tal alegação. Dessa forma, os documentos juntados ao 

processo não fornecem elementos seguros e confiáveis quanto ao atual 

estado de saúde do requerente e muito menos quanto à eventual 

incapacidade laborativa, o que impõe o indeferimento da tutela pretendida. 

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

almejado pelo autor. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a 

autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato 

desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para presidirem as 

audiências de conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer 

que ao designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário – o que viola o princípio da economia processual - 

acaba-se por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). CITE-SE o requerido para oferecer resposta escrita, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não 

sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do 

CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 08 de fevereiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007833-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE OLIVEIRA CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1007833-70.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

previdenciária c/c pedido de tutela antecipada (manutenção de auxílio 

doença acidentário c/c com pedido de transformação em aposentadoria 

por invalidez) ajuizada por JEFERSON DE OLIVEIRA CAETANO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Vendo somente a 

necessidade da prova pericial, defiro-a, nomeando como perito o médico o 

Dr. Diógenes Garrio Carvalho, podendo ser encontrado na Rua Afonso 

Pena, 809, nesta cidade (telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), 

devendo ser intimado da nomeação, para que submeta o autor à avaliação 

médica emitindo-se o competente laudo médico. Embora o autor seja 

beneficiário da Justiça Gratuita, não existe nesta Comarca profissional que 

realize perícia médica sem receber sua contraprestação, de modo que 

para dar continuidade no processo, a parte autora deve pagar o valor dos 

honorários ao próprio médico no ato da realização da perícia, trazendo 

aos autos o comprovante do pagamento dos honorários. Outrossim, tendo 

em vista que o requerente é beneficiário da Justiça Gratuita, 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. 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. Após, intime-se o médico perito para designar 

data para realização da perícia, encaminhando-se os quesitos 

apresentados pelas partes. Intime-se a parte autora de que os honorários 

do perito deverão ser pagos diretamente ao médico, no ato da perícia, 

mediante entrega de recibo, que deverá ser acostado aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 09 de fevereiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001056-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO XAVIER DOS SANTOS (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)

 

PROCESSO N. º 1001056-69.2017.811.0003 VISTO. Trata-se de execução 

de sentença proposta por LOURIVALDO XAVIER DOS SANTOS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. No que 

tange ao pleito de implantação do benefício de auxílio doença acidentário, 

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 auxílio doença acidentário, em favor do autor, 

conforme sentença de Id. 10127891, sob pena multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, a ser revertida 

em favor do 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 

auxílio doença acidentário, em favor do autor. 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: 1004562-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO A DRª TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI, representando o 

polo ativo, para querendo, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005469-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO AO DRº NILSON NOVAES PORTO, representando o polo ativo, 

para querendo, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito .

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002190-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE MELO QUEIROZ SOARES (EXECUTADO)

WILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE MELO QUEIROZ (EXECUTADO)

EVERALDO MOREIRA SOARES (EXECUTADO)

VALCIRIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

V S COMERCIO DE PECAS AUTOMOTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 07/12/2017. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000338-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LYDIANE LUIZ SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N° 1000338-38.2018.811.0003 VISTO. Considerando que da 

leitura da petição inicial não é possível precisar a pretensão de urgência 

da autora, faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, para 

emendar a petição inicial, a fim de determinar o seu pedido de tutela de 

urgência, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 02 

de fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000657-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MAGALHAES JUNIOR (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO SETOR DE REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRAS DE 

HABILITAÇÃO (RENACH) DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

PROCESSO N º 1000657-06.2018.8.11.0003 VISTO. BENEDITO 

MAGALHÃES JÚNIOR ajuizou mandado de segurança contra ato do 

DIRETOR DO RENACH DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

MATO GROSSO - DETRAN, aduzindo, em síntese, que houve violação de 

direito líquido e certo, já que a referida autoridade praticou ato ilegal ao 

suspender sua CNH em decorrência de infrações de trânsito que não 

foram devidamente notificadas. Alega que é condutor habilitado para dirigir 

veículo automotor, e que, ao se dirigir a agência do CIRETRAN para dar 

entrada ao processo de renovação da CNH, foi surpreendido com a 

informação de que a habilitação estava SUSPENSA por força de decisão 

proferida em 07/03/2017, nos autos do processo administrativo nº 

0817/2015/GCCNH/DETRAN/MT, pois havia atingido 79 pontos de 

infrações. Sustenta que, dentre as infrações que geraram o processo 

administrativo de suspensão da habilitação, apenas 04 (quatro) tiveram a 

notificação de autuação enviada dentro do prazo estabelecido pela Lei nº 

9.503/97 – CTB. Assim, requer o impetrante a concessão de liminar, para 

que seja determinada a devolução da CNH juntamente com a autorização 

para renovação. É o relatório. Decido. Inicialmente, mister se faz analisar a 

competência desse Juízo para processar e julgar o presente “mandamus”. 

Compulsando os autos, observo que o impetrante indicou como autoridade 

coatora o DIRETOR DO RENACH DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO MATO GROSSO - DETRAN, com sede em Cuiabá/MT. Logo, 

a competência para processar e julgar o presente mandado de segurança 

é uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá. Ressalta-se que a 

competência para conhecer do mandado de segurança é fixada em razão 

da sede funcional da autoridade coatora, conforme jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça que abaixo se ilaciona: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO 

COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 83, 

DESTA CORTE, APLICÁVEL TAMBÉM AOS RECURSOS INTERPOSTOS 

PELA LETRA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A 

jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a competência 

para conhecer do mandado de segurança é a da sede funcional da 

autoridade coatora. II. Aplicável a Súmula 83, desta Corte, aos recursos 

interpostos com base na letra "a", do permissivo constitucional. III. Agravo 

regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1078875/RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0169558-0, 

Superior Tribunal de Justiça, Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, T4 – 

QUARTA TURMA, DJE 27/08/2010). Outros Tribunais coadunam com o 

mesmo entendimento, senão vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - FIXAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE 

COATORA - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO 

DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA 

CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. O Mandado de Segurança deve ser 

processado e julgado pelo Juízo em que está localizada a sede funcional 

das autoridades indigitadas coatoras” (Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, Número: 84313, Ano 2010, Magistrado Dês. Rubens de Oliveira 

Santos Filho). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE 

SEGURANÇA. SEDE DA AUTORIDADE COATORA. DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DE 

UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. Tratando-se de 

mandado de segurança, a competência deve ser definida em razão da 

sede da autoridade coatora. No caso, a autoridade apontada como 

coatora - Diretor do Departamento da Receita Pública do Estado do Rio 

Grande do Sul - exerce suas atividades funcionais em Porto Alegre, sede 

da Receita Pública Estadual, e não em Lavras do Sul ou Bagé; portanto, a 

competência é de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de 

Porto Alegre. CONFLITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE” 

(Conflito de Competência Nº 70035091164, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado 

em 27/10/2010). Com essas considerações, tendo em vista que a 

localização da sede da autoridade impetrada é Cuiabá-MT, DECLARO a 

incompetência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Rondonópolis para processar e julgar a presente ação e, como 

consequência, DETERMINO a remessa desse processo eletrônico a uma 

das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, terça-feira, 06 de fevereiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000634-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDAJAIA GEORGE STEFANINI FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE ACOMPANHAMETO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL DA PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE 

MATO GROSSO - POLITEC/MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA GERÊNCIA DE 

EXAMES E CONCURSOS (GEC) SECRETARIA DE A (IMPETRADO)

 

PROCESSO N º 1000634-60.2018.8.11.0003 VISTO. INDAJAIA GEORGE 

STEFANINI FILHO ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA 

GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS (GEC) SECRETARIA DE 

ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SARI) DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT), SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, Sr. Rogers Elizandro Jarbas e 

da COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA POLITEC-MT, representada pelo Sr. Reginaldo 

Rossi do Carmo - Diretor Geral da POLITEC, aduzindo, em síntese, que foi 

aprovado nas três primeiras fases do concurso público regulado pelo 

Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para o cargo de Técnico em 

Necropsia da POLITEC/MT. Aduz que, na 4ª e última fase do certame 

(Investigação Social), foi considerado NÃO RECOMENDADO pela banca 

examinadora, sob o argumento de que não entregou a declaração de bens 

atualizada para a investigação social em tempo hábil. Alega que os 

documentos necessários à investigação social foram enviados na data de 

20/06/2017, dentro do prazo estabelecido no item 16.4 do Edital e, 

conforme extrato de rastreamento dos Correios, tais documentos foram 

recebidos pelos impetrados no dia 22/06/2016, inclusive a declaração de 

bens, cuja ausência foi apontada como motivo da NÃO RECOMENDAÇÃO. 

Sustenta que a alegação da banca examinadora não possui qualquer 

fundamento, e que o edital não prevê qualquer critério destinado ao 

controle no recebimento dos documentos necessários à fase de 

investigação social, o que demonstra a existência de falha na organização 

do concurso. Assim, requer a concessão de liminar para afastar o 

resultado de “NÃO RECOMENDADO” da fase de investigação social, com o 

fim de garantir a permanência do impetrante no concurso público regulado 

pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, no qual concorre ao cargo 

efetivo de Técnico em Necropsia da POLITEC do Estado de Mato Grosso, 

com a participação plena nas próximas etapas, quais sejam: classificação 

final, homologação do resultado final do concurso, convocação e 

nomeação (Id. 11602477). É o relatório. Decido. O presente mandado de 

segurança tem como umas das autoridades coatoras o Secretário de 

Estado de Segurança Pública de Mato Grosso. Nesse contexto, o 

Secretário de Estado de Segurança Pública possui foro privilegiado nos 

termos da Constituição Estadual e Regimento Interno deste Tribunal de 

Justiça, sendo, portanto, este juízo incompetente para analisar e julgar o 

writ. A Constituição Estadual dispõe: “Art. 96: Compete privativamente ao 

Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: g) o mandado 

de segurança e o ‘habeas data’ contra os atos do Governador do Estado, 

da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do 

Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil”. O 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim dispõe: 

“Art. 17-B - Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e 

Coletivo competem: I - Processar e julgar: (...) b) os mandados de 

segurança singular e coletivo e o ‘habeas data’ contra ato do Governador 

do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de contas e de 

seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos 

superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, 

Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do 
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Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor da Polícia Civil, e seus 

respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, 

do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia”. Em situações 

semelhantes à destes autos, nesse sentido vem se orientando a 

jurisprudência do TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL - PORTARIA 333/2013 - 

ATO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

FAZENDA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 96, I, “G”, DA 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E ART. 17-B, I, “B”, DO RI/TJMT) - LIMINAR 

DEFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE DE PRIMEIRO GRAU - NULIDADE DA 

DECISÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. Nula é a decisão proferida por Juízo 

incompetente. Cabe ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso o julgamento de 

mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Estado de 

Fazenda, nos exatos termos dos artigos 96, inciso I, alínea “g”, da 

Constituição Estadual, e 17-B, inciso I, alínea “b”, do RI/TJMT. Reconhecida 

a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Instância é de ser declarada 

a nulidade da decisão agravada” (AI 3418/2015, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015). “APELAÇÃO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – 

ATO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO GOVERNADOR E SECRETÁRIO 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(ART. 96, I, “G”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E ART. 17-B, I, “B”, DO 

RI/TJMT) – FEITO JULGADO PELO JUÍZO A QUO - NULIDADE DOS ATOS 

DECISÓRIOS – ART. 113, §2º, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – REMESSA AO ÓRGÃO 

COLEGIADO COMPETENTE. Cabe ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso o 

julgamento de mandado de segurança impetrado contra o Governador do 

Estado e Secretário de Estado, nos exatos termos dos artigos 96, inciso I, 

alínea “g”, da Constituição Estadual, e 17-B, inciso I, alínea “b”, do RI/TJMT. 

Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Instância e 

declarada a nulidade das decisões por ele prolatadas, impõe-se proceder 

à nova autuação e distribuição do processo para a Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas por força do que determina o Regimento Interno desta 

Corte” (Ap 4523/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). 

Com essas considerações, nos exatos termos dos artigos 96, inciso I, 

alínea “g”, da Constituição Estadual, e 17-B, inciso I, alínea “b”, do RI/TJMT, 

DECLARO a incompetência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da 

Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a presente ação e, 

como consequência, DETERMINO a remessa desse processo eletrônico ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, terça-feira, 06 de fevereiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003704-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1003704-56.2016.811.0003. VISTO. Diante do teor da 

petição de Id. 11685662, substituo a perita nomeada nos autos, nomeando 

para o encargo o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, que pode ser 

encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com. No mais, cumpra-se a decisão de Id n° 

11131383. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 07 de fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000739-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JACQUELINE MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NOS AUTOS NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS 

PRESENTES AUTOS .

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784445 Nr: 7926-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOMAQ TRATORPECAS LTDA, JOSE 

MAURICIO RIBEIRO, JOAO ROBERTO MAIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 VISTO.

Intime-se o exequente, por meio de caga, para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias, acerca da petição e documentos de fls. 95/101, nos quais a 

empresa executada oferta à penhora os seus rendimentos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798582 Nr: 13741-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS & ESTACIO LTDA ME, ALCILENE DE 

ALMEIDA ESTACIO, LUIZ ANTONIO SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE BARRINUEVO 

DOS SANTOS - OAB:23193

 VISTO.

Defiro a citação por edital, requerida pelo exequente.

O edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do 

Conselho Nacional. A publicação deverá ser certificada nos autos, 

conforme estabelece o artigo 257 do Código de Processo Civil.

Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.

Em caso de revelia nomeio um dos membros da Defensoria Pública para 

atuar como curador especial da parte executada (art. 72, II do Código de 

Processo Civil).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749459 Nr: 7481-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT

 VISTO.

Diante da aparente ausência momentânea do devedor certificada às fls. 

112, expeça novo mandado para avaliação dos veículos, conforme 

decisão de fls. 109.

Intime-se o exequente para trazer aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

cópia atualizada da matrícula do imóvel indicado à penhora.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 756031 Nr: 10850-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LUIZ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 VISTO.

Intime-se o Exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código de Processo Civil).

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786886 Nr: 8959-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE LIMA ME, FRANCISCO 

JOSE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO JOSE DE LIMA ME, CNPJ: 

04241446000169 e atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO 

JOSE DE LIMA, Cpf: 29551625153, Rg: 1042494-0, Filiação: Jose Pedro de 

Lima e Maria Generosa de Lima, data de nascimento: 03/02/1953, natural 

de Porteira-CE, casado(a), empresario, Telefone 3421 9742. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

FRANCISCO JOSE DE LIMA ME e FRANCISCO JOSE DE LIMA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8044/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 152.319,70

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 886431 Nr: 371-45.2018.811.0003

 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: MARIA RITA ALVES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO....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, as informações trazidas aos autos 

são insuficientes para comprovar que a autora não possui condições de 

arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo 

da própria mantença.Nesse ponto, oportuno ressaltar que a autora não 

apresentou qualquer documento acerca da sua alegada 

hipossuficiência.Dessa feita.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 317719 Nr: 2207-20.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MIRANDA DE MATOS - 

OAB:, ROVALDO MIRANDA DE MATOS - OAB:21751/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 VISTO

Intime-se o advogado EDSON RITTER para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer na secretaria deste juízo e assinar a petição de fls. 66/77, 

sob pena de ser desentranhada dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 404160 Nr: 17656-37.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR CENTRO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:33027, Luis Carlos Laurenço - OAB:16780 OAB/BA

 VISTO.

Intime-se a executada, pessoalmente, para efetuar o pagamento das 

custas, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 413165 Nr: 8996-20.2008.811.0003

 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: DEVAIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Execução de Sentença proposta pelo advogado GLAYTON 

MARCUS MEIRA NUNES em face do INSS.

Intimado, o executado concordou com o novo cálculo apresentado pelo 

exequente (fls. 299).

Assim, HOMOLOGO os cálculos de fls. 296/297.

Em seguida, em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os 

documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito com as 

retenções necessárias.

Apurado o cálculo pelo Departamento competente, será enquadrado como 
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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 a 60 salários mínimos, expeça-se ofício 

requisitório de precatório ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (CF, art. 100), instruindo-o com as peças essenciais, na 

forma do disposto no artigo 443, §1º e 2º e 444 da CNGC/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 446529 Nr: 1711-68.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSE DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, advº(a) TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI, OAB/MT 8877, para tomar ciência dos alvaras expedidos 

380699-5 e 380700-2 e para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761051 Nr: 13945-77.2014.811.0003

 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: ADEILTO RAMOS MACHADO, ALAIDE GOMES DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador LINDOMAR ALVES DA SILVA 

JUNIOR, podendo ser encontrado na Avenida Canindé, n° 1074, bairro 

Jardim Iguaçu, Rondonópolis-MT, Cep: 78730-308, e no telefone: (66) 

9973-9173, e-mail: lindomarjunior1@hotmail.com.(...) . Intimem-se as partes 

desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se, ainda, o requerido para que pague os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) 

dias.Efetuado o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de sentença.Por 

fim, informo que deliberarei acerca da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761184 Nr: 14039-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 VISTO.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação.

Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, 

contados da intimação da penhora (art. 16, III, da LEF).

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792762 Nr: 11434-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHOES E COMERCIO DE 

VEÍCULOS LTDA - ME, CLEVER AMORIM PEREIRA, DALVA AMORIM 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEVER AMORIM PEREIRA, Cpf: 

50385330197, Rg: 893 011, brasileiro(a), casado(a), prestador de 

serviços. 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: 07/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

NACIONAL CAMINHOES E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, CLEVER 

AMORIM PEREIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1405/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 13.601,03

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 881695 Nr: 10889-31.2017.811.0003

 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: LUIZ CARLOS CENTURIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23271, JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - OAB:23.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.....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 
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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, as informações trazidas aos autos 

são insuficientes para comprovar que o autor não possui condições de 

arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo 

da própria mantença.Nesse ponto, oportuno ressaltar que o autor não 

apresentou qualquer documento acerca da sua alegada 

hipossuficiência.Dessa feita, INDEFIRO o pedido de concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 385584 Nr: 13700-47.2006.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES MIRAGLIA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE 

RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORESTES MIRAGLIA CARVALHO 

- OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte exequente para adequar o seu pedido de cumprimento de 

sentença aos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 416094 Nr: 11694-96.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIEL MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª)(s). DEISI VIEIRA 

FERREIRA,OAB/MT 10071/B, para tomar ciência da expedição do Alvará 

Eletrônico nº 380695-2/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734583 Nr: 14354-87.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NERI DE COUTO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) A exequente requer o bloqueio nas contas do Estado de Mato 

Grosso, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para custear a 

aquisição da prótese para o membro inferior esquerdo, sob o fundamento 

de que o requerido não cumpriu a ordem judicial.Analisando os autos, 

verifica-se que o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado para 

satisfazer a obrigação fixada na sentença, porém deixou de fornecer a 

prótese (fl. 82). Assim, percebe-se que apesar da sentença de 

procedência o requerido não providenciou o cumprimento da obrigação.O 

bloqueio de valores do ente público não é regra, sendo possível em 

hipóteses excepcionais, quando o Estado/Município não fornece, de forma 

adequada, o medicamento/tratamento pleiteado.Desse modo, ainda que 

seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do 

Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles 

que dele necessitam. Comprovada a necessidade da autora de obter a 

prótese, deve ser mantida a determinação de seu fornecimento, em 

garantia do Direito Fundamental à Saúde.Assim, como meio de concretizar 

o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, 

vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio de valores 

nas contas correntes do requerido, com vistas a possibilitar a paciente o 

artefato pleiteado.(...) Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO 

DE VALORES encontrados nas contas correntes do Estado de Mato 

Grosso, via sistema BACENJUD, até o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), para custear a prótese para o membro inferior esquerdo da 

exequente, conforme orçamento de fls. 98.Sendo positiva a tentativa de 

bloqueio, determino, desde já, a transferência do respectivo valor para a 

Conta Única do Tribunal de Justiça, vinculado aos presentes autos. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737706 Nr: 480-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDECIR NUNES RIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI CARRENHO BERTONI - 

OAB:8308/MT/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por VALDECIR NUNES RIO 

em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Intimado, o executado concordou com o valor apresentado pelo exequente 

(fls. 194).

Assim, HOMOLOGO os cálculos de fls. 166/169.

Em seguida, em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os 

documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito com as 

retenções necessárias.

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 a 60 salários mínimos, expeça-se ofício 

requisitório de precatório ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (CF, art. 100), instruindo-o com as peças essenciais, na 

forma do disposto no artigo 443, §1º e 2º e 444 da CNGC/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810140 Nr: 17925-95.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:
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 (...)Inicialmente, INDEFIRO os pedidos formulados pelo requerido na 

impugnação de fls. 220/223, tendo em vista que o recente entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que 

somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência 

de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente 

da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de 

maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do 

servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, 

Julg. 11/07/2017). Na hipótese, entendo que não é possível decidir a 

liquidação de plano. Assim, verifica-se que há necessidade de realização 

de perícia contábil, a fim de apurar o percentual devido ou se já houve a 

devida incorporação.Dessa forma, para realização da perícia contábil, 

nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo 

ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com. (...) Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se, ainda, o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Efetuado o depósito, 

intime-se o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os 

quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo 

aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367298 Nr: 14389-28.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA 

AUXILIADORA ARAUJO RAMOS, para devolução dos autos nº 

14389-28.2005.811.0003, Protocolo 367298, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 822191 Nr: 3666-61.2016.811.0003

 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: FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL PAES DE ANDRADE 

BANHOS - OAB:PROCURADORA

 Com essas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado por FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, para o fim de condenar o requerido ao 

pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro 

real para URV, a partir do período não prescrito (06/04/2011), tendo por 

base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará 

em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 

1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será 

incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do 

servidor passar por uma reestruturação remuneratória. Os valores 

atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do 

vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes 

aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida 

(17/08/2016 – fls. 41), 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 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, do Código de Processo Civil. Esta 

sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição por se tratar de 

condenação i l íqu ida nos termos da Súmula 490 do 

STJ.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, sexta-feira, 9 de fevereiro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723401 Nr: 4394-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS FREITAS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA AZEVEDO DE 

MEDEIROS - OAB:14.189-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

SANTOS QUEIROZ, para devolução dos autos nº 4394-10.2013.811.0003, 

Protocolo 723401, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737226 Nr: 116-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA MENDES

 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: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, para devolução dos autos nº 

116-29.2014.811.0003, Protocolo 737226, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734122 Nr: 13983-26.2013.811.0003

 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: CECILIA SANTANA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, para devolução dos autos nº 

13983-26.2013.811.0003, Protocolo 734122, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733793 Nr: 13709-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIR ESTEVAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, para devolução dos autos nº 
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13709-62.2013.811.0003, Protocolo 733793, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737170 Nr: 60-93.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, para devolução dos autos nº 

60-93.2014.811.0003, Protocolo 737170, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734953 Nr: 14650-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA GOMES MAGISTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, para devolução dos autos nº 

14650-12.2013.811.0003, Protocolo 734953, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 726088 Nr: 7032-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: THEREZA SGANZERIA DALBERTO, INES DALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Dê-se ciência do acordo formalizado nos autos (fls. 195) ao Estado de 

Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724501 Nr: 5492-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS E 

CIA LTDA - EPP, JOAO FATIMA DE FREITAS, ERLLON RODRIGO 

FAGUNDES DE FREITAS, JOÃO VICTOR FERROT FAGUNDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO move em face de ERLLON RODRIGO 

FAGUNDES DE FREITAS E CIA LTDA ME, JOÃO FÁTIMA DE FREITAS, 

ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS e JOÃO VICTOR FERROT 

FAGUNDES DE FREITAS.

 O executado Erllon Rodrigo Fagundes de Freitas noticiou o pagamento 

integral do débito e demais encargos legais referentes à CDA que embasa 

a presente execução, requerendo, ao final, a extinção do feito (fls. 43/45).

Intimada, a exequente requereu a extinção do feito, com base no artigo 

924, inciso II do CPC (fls. 47/49).

 É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que os executados efetuaram o pagamento da obrigação, 

conforme documentos de fls. 48/49.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Ademais, intimem-se os executados para, no prazo de 48h (quarenta e 

oito horas), efetuarem o pagamento das custas, sob pena de inscrição em 

dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014-CGJ.

Quitadas as custas, providencie-se o imediato desbloqueio da quantia 

bloqueada às fls. 39/42.

Não sendo efetuado o pagamento das custas, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos n.ºs 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ.

 P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 835533 Nr: 7308-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, 

representando o polo ativo, para, no prazo de 15 (quinze) dias 

contrarrazoar o recurso interposto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 707672 Nr: 2480-42.2012.811.0003

 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: ALESSANDRA NERES MUNDIN TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI, representando o 

polo ativo, para tomar ciência do alvará expedido n. 380696-0 e para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 713034 Nr: 8131-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISPAR - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

PARDAL LTDA, JOSE LUIZ CARRETO PARDAL, ITAMAR MARCONDES 

FILHO, IVONE JOÃO MARCONDES, ALUÍZIO LEITE PAREDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:PROCURADOR, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA ROBERTA DA SILVA 

- OAB:6902/MT
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 VISTO.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT em desfavor de DISPAR – DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS PARDAL LTDA.

Intimada para pagar os honorários, a executada permaneceu inerte, 

conforme certidão de fls. 236.

O Município de Rondonópolis requer a penhora on line de ativos 

financeiros até o momento de R$ 3.491,83 (três mil, quatrocentos e 

noventa e um reais e oitenta e três centavos), nas contas bancárias de 

DISPAR – Distribuidora de Bebidas Pardal Ltda e José Luiz Carreto Pardal 

(fls. 238).

É o relatório.

Decido

Tendo em vista que não houve o pagamento voluntário, DEFIRO o pedido 

de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira nas contas 

da executada, 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.

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.

Indefiro o pedido de penhora on line em desfavor de José Luiz Carreto 

Pardal, tendo em vista que a presente execução de honorários se 

processa apenas em desfavor da pessoa jurídica, DISPAR – 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARDAL LTDA.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799262 Nr: 14026-89.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(....)Com essas considerações, acolho parcialmente os embargos de 

declaração apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para tão 

somente alterar o índice de correção monetária fixado na sentença.Assim, 

o primeiro parágrafo das fls. 57 da referida sentença passa a constar da 

seguinte forma:“As parcelas atrasadas deverão ser acrescidas de 

correção monetária segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, bem como de 

juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, desde a citação válida (22/01/2016 – fls. 38), 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)”.Intimem-se. Cumpra-se."

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756676 Nr: 11289-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINE FAGUNDES 

GARCIA DUARTE ALVES PINTO, para devolução dos autos nº 

11289-50.2014.811.0003, Protocolo 756676, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737184 Nr: 74-77.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, para devolução dos autos nº 

74-77.2014.811.0003, Protocolo 737184, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 419422 Nr: 1696-70.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de concessão de restabelecimento de auxílio doença 

acidentário c/c pedido de conversão em aposentadoria por invalidez em 

face do INSS. Breve relatório.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Nomeio Dr. Marcus José Pieroni que pode ser encontrado na Rua Acyr 

Rezende Souza e Silva, 2094, Vila Birigui, nesta cidade e pelo telefone: 

66-3426-6773.

II – Intime-se o perito via Oficial de Justiça para, em 05 (cinco) dias, 

informar se aceita a nomeação, bem como para que apresente sua 

proposta de horários.

 III – Sendo aceita a nomeação e apresentada a proposta de honorários, 

intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a 

proposta de honorários, esclarecendo que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita e que os honorários serão pagos pelo requerido.

 IV – Com a manifestação favorável ao valor dos honorários, intime-se o 

requerido para, em 05 (cinco) dias, sob pena de perda da prova, efetuar o 

recolhimento do valor dos honorários periciais em conta vinculada ao 

Juízo.

 V – Após, intimem-se as partes para apresentar quesitos ou ratificar os já 

apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias.

 VI – Em seguida, remetam-se cópias dos quesitos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, a perita nomeada, que caso entenda 

necessário analisar outros exames e laudos do feito, poderá retirar os 

autos em carga, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

 VII – Após, com a apresentação do laudo, promova-se a transferência, 

mediante alvará judicial, para a conta bancária a ser indicada pelo médico 

perito, Dr. Dr. Marcus José Pieroni.

 VIII – Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem quanto ao laudo, voltando-me, após, para deliberar.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663975 Nr: 12458-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18.304/O

 Intimação do advogado do reu, Dr. JOSE PEDRO MATIAS-OAB/MT 18304, 

da designação da audiencia para o dia 01/03/2018 as 14:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663118 Nr: 11590-03.2017.811.0064

 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): JEFERSON FABRÍCIO ASSIS DE FRANÇA 

JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Intimação da advogada do réu, Dra THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB/MT 3402-B, da designação da audiencia para o dia 

01/03/2018 AS 13:30 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 665138 Nr: 13455-61.2017.811.0064

 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): MICHELE ELITA DA COSTA, RONALDO ROSA 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.924-MT

 Intimação do advogado da re Dr. FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB/MT 14924 da designação da audiencia para o dia 01/03/2018 as 

16:30 horas

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 640443 Nr: 1951-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JÚNIOR FREITAS DOS SANTOS, VICTOR 

LOPES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 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.

Defiro conforme requerido pela Defensoria Pública à fl. 150.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653396 Nr: 2973-54.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO VIEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 Vistos, etc.

 Atento a informação prestada em cota ministerial de fl. 94, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 2018, às 

16:15 horas, com a finalidade de inquirir a vítima Jailma do Rosário 

Ferreira.

Intime-se a vítima no endereço declinado à fl. 94.

Intimem-se o réu, a defesa e o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 606183 Nr: 3995-26.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERRAZ ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência da inquirição da vítima Gerson, para que surtam 

seus legais e jurídicos efeitos.

Dê-se vista dos autos a Defensoria Pública para que informe se insiste na 

inquirição da testemunha Jhonatan e, em caso de desistência, desde já 

homologo-a, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos e concedo o 

prazo igual e sucessivo de 05 dias para que as partes apresentem seus 

memoriais finais.

Por fim, caso a Defensoria Pública insista na inquirição da testemunha 

Jhonatan, aguarde-se a realização da audiência designada para o dia 1º 

de março de 2018, às 13:45 horas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 612520 Nr: 3005-98.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B 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.: 621200 Nr: 4336-81.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA ALVES VARGAS, EDVALDO PAULO 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela defesa dos 

acusados EDVALDO PAULO FIGUEIREDO e BRUNA ALVES VARGAS, 

alegando omissão contida na r. sentença (fls.145/148) no que tange ao 

valor prestado pelos réus a título de fiança (fls. 47/48), razão pela qual 

requer a restituição integral e atualizada da quantia paga pelos acusados.

É o necessário. Decido.
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Assiste razão ao embargante, pois conforme consta do corpo da 

sentença atacada nada foi mencionado quanto à devolução da quantia 

prestada pelos réus, motivo pelo qual determino a restituição do valor da 

fiança aos sentenciados Edvaldo e Bruna, nos termos do artigo 337 do 

Código de Processo Penal.

Intimem-se os sentenciados para informar suas contas bancárias onde 

deverão ser depositados os valores referentes a restituição das fianças.

Após os sentenciados informarem os números das contas bancárias, 

desde já autorizo a expedição de alvará de liberação do valor objeto do 

depósito judicial em favor dos mesmos.

 Após a efetiva restituição do valor aos sentenciados, arquivem-se os 

presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 658821 Nr: 7896-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO EMANUEL BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 639177 Nr: 859-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR MOURA DE SOUZA, MATHEUS 

SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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.: 643832 Nr: 4987-45.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos, etc.

 Defiro conforme requerido em petição formulada pela defesa às fls. 

102/103.

Assim, cancelo à audiência designada para o dia 15.03.2018, às 14:00 

horas e redesigno o dia 07 de maio de 2018, às 16:30 horas para a 

realização do novo ato.

Requisite-se a testemunha Ana Letícia Bonfani, lotada na delegacia 

especializada da defesa da mulher.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

 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 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.: 649969 Nr: 10202-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBVDS, RPDS, EDSN, JCCB, FCDS, ARDS, 

IRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20982 OAB/MT, ary da costa campos - OAB:16.944/b MT, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992 MT, Tales Passos de Almeida - OAB:15.217-MT

 Diante das informações encaminhadas pelo Banco Central, aguarde-se o 

prazo de 40 dias até a chegada dos extratos requisitados.

Após, venham conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615126 Nr: 5782-56.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que na audiência de instrução e julgamento 

do dia 06.10.2017 (fl. 79), foi concedido vista dos autos à Defensoria 

Pública para que se manifestasse acerca do interesse na inquirição das 

testemunhas Leomar Brito dos Santos e Nivaldo Alves, no entanto, 

manteve-se inerte, conforme certificado pela Senhora Gestora à fl. 80.

Diante disso, decreto a preclusão da produção da prova testemunhal em 

relação às referidas testemunhas arroladas pela defesa do acusado à fl. 

54.

Outrossim, decretada a revelia do acusado nos termos do art. 367 do CPP 

(fl. 67) e considerando que todas as demais testemunhas já foram 

inquiridas, declaro encerrada a instrução processual.

Assim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, à 

Defensoria Pública, para que apresentem seus memoriais finais no prazo 
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igual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664214 Nr: 12668-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIGNER SANTOS DA SILVA, FRANCINALDO 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente a sentença proferida às fls. 203/2012, verifico a 

existência de contradição no tocante a pena fixada, o regime inicial de 

cumprimento e a soltura do acusado (concedido direito de recorrer em 

liberdade).

Assim, tratando-se de erro material, o qual pode ser corrigido de ofício, 

passo a realizá-lo nos seguintes termos:

Onde se lê: “Regime de pena: não obstante o quantum de pena aplicada, 

mas em razão da reincidência delitiva, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da 

reprimenda.”

Faço constar: “Regime de pena: não obstante o quantum de pena aplicada, 

mas em razão da reincidência delitiva, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da 

reprimenda.”

No mais, permanecem inalteradas as determinações contidas na sentença 

de fls. 203/212.

P.R.I.

Por fim, não havendo interposição de recurso em favor do acusado 

Francinaldo no prazo hábil, deve o cartório expedir sua guia de execução 

definitiva, com sua consequente remessa ao juízo da 4ª vara criminal da 

comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622925 Nr: 5884-44.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GREGORIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Vistos, etc.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória de fl. 

186, enviada ao juízo da comarca de Primavera do Leste/MT, expedida 

com a finalidade de proceder a inquirição da testemunha Adelson Ferreira 

de Freitas.

Após a juntada da missiva, devidamente cumprida, desde já declaro 

encerrada a instrução e determino seja concedido vista dos autos ao 

Ministério Público e, após, intime-se à defesa para que apresentem seus 

memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 626628 Nr: 8555-40.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 Vistos, etc.

Diante da inquirição das testemunhas e interrogado o réu neste ato, 

declaro encerrada a instrução e determino seja concedido vista dos autos 

ao Ministério Público e, após, intime-se à defesa para que apresentem 

seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 657173 Nr: 6508-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO BRUNO MARTINS FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 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 DAMIAO BRUNO MARTINS 

FEITOSA 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.

Por fim, oficie-se o juízo da 4ª vara criminal desta comarca, para que envie 

cópia da denúncia em voga ao feito criminal 3169-68.2010.811.0064, 

autos/cód. 332358.

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 Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 657715 Nr: 6980-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO DE CASTRO 

SILVEIRA, para devolução dos autos nº 6980-89.2017.811.0064, Protocolo 

657715, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 642376 Nr: 3775-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO ZEQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ — contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 
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pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao(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.

4ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O(A) Doutor(a) Tatyana Lopes de Araújo Borges Juiz(a) de Direito Juíza 

de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, na forma 

da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 5º da Portaria 

01/2018/GAB, abaixo transcrita, ficando pelo presente edital convocados 

todos os interessados:

 PORTARIA Nº 01/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES, 

JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

CONSIDERANDO as determinações contidas nos artigos 18 e seguintes da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CNGC e artigo 86 do Código de Organização 

Judiciária;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o período prorrogável de 05/03/2018 a 05/04/2018, para 

realização dos trabalhos de Correição Ordinária na 4ª Vara Criminal da 

Comarca de Rondonópolis;

Art. 2º - Designar os assessores Alba Rosa Rodrigues, Aldemar Mateus 

Soares e Cinthia Leite Leal para secretariar os trabalhos correicionais;

Art. 4º - Ficam mantidas as audiências urgentes, nos termos do artigo 19 

da CNGC, e atendimento ao público no período compreendido entre 12:00 e 

19:00 horas.

Art. 5º - Determino seja expedido, pela Secretaria, edital de convocação e 

fixado no átrio do Fórum para conhecimento.

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

P.R.C., remetendo-se cópia a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, 

Presidência do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensória Pública, 

Ordem dos Advogados do Brasil – Sub-secção de Rondonópolis-MT. 

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2018. TATYANA LOPES DE ARAÚJO 

BORGES, 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, José Aparecido 

Ferreira, digitei.

Rondonópolis - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 222422 Nr: 2283-55.1999.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOY EMERSON SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 EXECUÇÃO DE PENA – Código 222422

Vistos.

 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que efetuado o cálculo de 

fls. 589 e 590, o Ministério Público requereu a concessão do livramento 

condicional ao recuperando, tendo a defesa de JOY EMERSON SANTIN, 

pleiteado o benefício às fls. 594 e 595, nada impugnando.

Solicitadas guias de execução penal referentes a ações que o 

recuperando respondeu nas Comarcas de Cuiabá/MT e Itiquira/MT, 

juntou-se a Guia de fls. 606 e seguintes, cuja pena privativa de liberdade 

foi convertida em restritivas de direito, bem como o ofício de fl. 633, dando 

conta da não expedição da guia de recolhimento na ação penal de código 

10834, em trâmite na Comarca de Itiquira/MT.

No que tange ao pedido do Ministério Público à fl. 650, verifico a 

impossibilidade de decretação da regressão de regime, uma vez que os 

delitos que deram origem às ações penais pelas quais respondeu o 

recuperando, foram praticados antes de sua saída para cumprimento no 

regime semiaberto/domiciliar (fl. 483), conforme se verifica da sentença 

aportada às fls. 638/649 e da guia de execução penal de fl. 606.

Deste modo, oportunizo nova manifestação do Ministério Público quanto 

aos benefícios da progressão de regime e do livramento condicional 

(cálculo de fl. 589/590). Dê-se vista.

 Sem prejuízo do acima determinado, estando o recuperando cumprindo a 

pena no regime semiaberto/domiciliar, verificando-se a possibilidade de 

conciliar o cumprimento das penas, DESIGNO o dia 16/05/2018, às 14h, 

para realização de audiência para estipulação das penas restritivas de 

direitos (guia fl. 606).

 Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Rondonópolis-MT, em 17 de outubro de 2017.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644688 Nr: 5681-14.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RXDF, CSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B, Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883OAB/MT

 Código: 644688

Vistos etc.

Primeiramente, certifique-se quanto às intimações determinadas na r. 

sentença de fls. 264/279.

Ademais, desde logo RECEBO o recurso de apelação de fls. 296, vez que 

devidamente certificada à tempestividade às fls. 298.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências. Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de Fevereiro 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658496 Nr: 7643-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPMS, TMXP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:OAB/MT 17.730
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 Isto posto, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito. E, 

por conseguinte, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do processo e o faço 

com fulcro no Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários, na forma da Lei.Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.Notifique-se o Ministério Público (Artigo 178, II, do Código de 

Processo Civil).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660094 Nr: 9073-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 660094Vistos em correição.Compulsando os autos, verificam-se 

presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, este 

contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente (...) .ISTO POSTO, em 

consonância com o parecer do Ministério Público de fls. fls. 05, com 

fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado 

ROBERTO FERREIRA DA SILVA mediante o cumprimento das seguintes 

cautelares e medidas protetivas objeto código 659848, quais sejam: I – 

Comparecimento BIMESTRAL em juízo, até o quinto dia do mês, para 

informar e justificar atividades; II – Afastamento do agressor do lar, 

domicílio ou local de convivência.III – Proibição do agressor de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o 

limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena 

de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida 

(Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).IV – Proibição do agressor 

de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação.V – Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e 

o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.VI 

– Em relação aos pedidos de restrição ou suspensão de visitas aos 

dependentes menores e de prestação de alimentos é necessário existirem 

as comprovações nos autos de tais alegações, bem como não há provas 

quanto à possibilidade do indiciado, o que dificulta a fixação dos alimentos, 

razões pelas quais (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664929 Nr: 13251-17.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MARQUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 664929

Vistos etc.

Tendo em vista que esta magistrada estará ausente da Comarca com 

vistas à participação no curso de Formação Continuada, sobre o tema: 

“Direito e Gênero: debates sobre violências contra as mulheres”, a ser 

realizado nas instalações da ESMAGIS-MT no período de 26 e 27 de 

fevereiro do ano corrente assim, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada neste feito para o dia 06/03/2018, às 14h.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 09 de Fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668432 Nr: 1237-64.2018.811.0064

 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: MBDOF, BMDOF, MMDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA B. DE OLIVEIRA - 

OAB:21784.0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para comparecer neste Juízo no dia 23 de 

março de 2018, ás 15 horas, para participar da audiência de Conciliação 

que ocorrerá no CEJUSC de Rondonópolis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667197 Nr: 241-66.2018.811.0064

 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: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LIDER 

LTDA, FHYLIPE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN 

- OAB:3615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 241-66.2018.811.0064 – Código: 667197.

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA REVOGAÇÃO DE 

MANDATOS proposta por DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVA LIDER 

LTDA devidamente representada por seu sócio proprietário FHYLIPE 

OLIVEIRA em face de KELEN ZANIN OLIVEIRA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Recebo a exordial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Analisando os autos, verifica-se que no caso em apreço o contraditório 

deve preceder a notificação e a expedição do edital, tendo em vista 

tratar-se de hipótese elencada no Artigo 728, II, do Código de Processo 

Civil,

Diante disso, proceda-se citação da parte requerida, a fim de que a 

mesma seja previamente ouvida, isso no prazo de 15 (quinze) dias (Artigo 

721 do CPC).

 Com a juntada da manifestação, conclusos para as providências cabíveis.

 Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666404 Nr: 14522-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GABRIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 666404

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 100/101) 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 06/03/2018, às 

15h30min.

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 416 de 648



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, 15 de Fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 624506 Nr: 7045-89.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO ROGERIO MACHADO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 624506.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 52) 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 11/04/2018, às 

17h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 657600 Nr: 6881-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL PEREIRA DE FARIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

05/06, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de DURVAL 

PEREIRA DE FARIAS FILHO, 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.Rondonópolis, 15 de Dezembro de 2017.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665429 Nr: 13722-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN 

- OAB:3615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13392/MT

 Processo: 13722-33.2016.811.0064 – Código: 665429.

Vistos etc.

Trata-se de medida AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE 

BENS C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada 

por CRHYSTIAN LUIZ OLIVEIRA em face de KELEN ZANIN OLIVEIRA.

 Recebo a exordial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Assim, processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, II, do 

CPC), com as cautelas e anotações de praxe.

Presentes os pressupostos, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil e 

Artigo 28 da Lei 11.340/2006.

 Outrossim, poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada.

Com efeito, insta consignar que a tutela provisória tem o objetivo de evitar 

que ocorra determinada situação ou fato que ponha em perigo iminente o 

direito à boa prestação jurisdicional, conforme preceitua os Artigos 300 e 

305 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“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.”

“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar 

em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo.”

Ademais, dispõe Artigo 301 do CPC, que o julgador (a) poderá deferir a 

tutela de urgência mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, 

registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida 

idônea para asseguração do direito.

 Postas tais premissas, no caso dos autos, em Juízo de cognição sumária, 

visualizo a presença dos requisitos suficientes para concessão da liminar 

pleiteada.

Como se sabe, o arrolamento destina-se a preservar os bens litigiosos em 

perigo de extravio ou dilapidação.

Desta forma, para o deferimento liminar do pedido é necessário que a 

parte autora demonstre não somente o interesse na conservação dos 

bens, mas também o fundado receio de que sejam extraviados ou 

dissipados.

No caso vertente, ficou comprovado não somente o interesse do 

requerente, decorrente do casamento como também o fundado receio de 

que os bens possam ser delapidados, em prejuízo da futura partilha, já 

que a demora na concessão da medida poderá acarretar dano irreparável 

ou de difícil reparação ao seu patrimônio.

 Devo anotar, por oportuno, que o provimento judicial visa tão somente 

resguardar o patrimônio do casal, evitando possível sonegação, extravio 

ou dilapidação até que se proceda à partilha, na ação específica já 

ajuizada.

Finalmente, devo consignar que a tutela cautelar pleiteada não causará, de 

modo algum, qualquer prejuízo, ofensa ou restrição na esfera jurídica do 

requerido, haja vista que ele próprio poderá ficar como depositário.

Isto posto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência suplicada para o 

arrolamento dos bens descritos na inicial. Desta forma, expeça-se 

mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça desta Comarca, 

nomeando-se a requerida como fiel depositária, com as advertências 

legais.

No mais, visando estimular a autocomposição em fase processual, 

encaminhe o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca (CEJUSC), a fim de que seja realizada audiência 

de conciliação.

Cite-se a parte requerida, devendo constar no mandado as advertências 

dos Artigos 335 e 344, do Código de Processo Civil, informando que o 

prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência.

 Intime-se a parte requerente para que compareça na audiência de 
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conciliação.

Sem prejuízo das deliberações supra, proceda-se estudo psicossocial das 

condições das partes e dos menores (Artigo 162, § 1º, da Lei 8.069/90).

Após, com a juntada dos relatórios, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para manifestação (Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

 Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 27 de novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666404 Nr: 14522-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GABRIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 666404Vistos etc.Inicialmente, presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de 

Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, verifica-se que há prova da 

existência do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria 

contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como 

inicialmente colocada em (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 601650 Nr: 6086-26.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO

Por determinação da MM. Juíza Maria Mazarelo Farias Pinto, certifico que a 

audiência designada para a presente data não se realizará em virtude de 

férias compensatórias da Magistrada Titular e ante a pauta da MM. Juíza 

Substituta encontrar-se repleta.

 Ausentes as partes e testemunhas.

Encaminho os autos com vista para a acusação, ante as certidões de fls. 

121 e 128.

 Rondonópolis – MT, 7 de fevereiro de 2017

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628767 Nr: 1381-43.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40676 - GO

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ acerca da audiência de interrogatório 

designada na 2. Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT para o 

dia 27/02/2018, às 18:45.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634930 Nr: 6146-57.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO INOCÊNCIO DA GRAÇA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 634930.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 50/51) 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 19/02/2018, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

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.: 665656 Nr: 13917-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO de que os autos 

encontram-se com vista para a apresentação dos memoriais, pelo prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667838 Nr: 809-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON, ADMA, RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18.304/O, NALDECY SILVA DA SILVEIRA - OAB:20.588 MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO ACUSADOROGÉRIO RODRIGUES acerca 

da condição de apresentação da arma utilizada na cena do crime para 

que, posteriormente, seja expedido o Alvará de Soltura em favor de seu 

cliente, conforme fls. 124.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805926 Nr: 16667-50.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:24143/O

 Procedo com a Intimação do Advogado da parte Indiciada Daniel da Silva 

Torres, para intimá-lo, de que foi concedido tão somente o pedido de 

parcelamento da transação penal, em quatro parcelas iguais, no valor de 
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R$ 468,50 ( quatrocentos e sessenta e oito reias e cinquenta centavos, 

devendo para tanto, comprovar o pagamento da 1ª parcela no prazo de 

(05) cinco dias.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 270884 Nr: 10367-02.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Por fim, proceda-se a baixa da restrição lançada via sistema 

renajud, consoante espelho de p. 33.Interposto recurso de apelação, 

independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 267817 Nr: 8242-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREWS ELIAS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT 2621

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Por fim, proceda-se a baixa da restrição lançada via sistema 

renajud, consoante espelho de p. 18.Interposto recurso de apelação, 

independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 189031 Nr: 10339-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO SOARES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLI LILIANI MARTINS - 

OAB:5057

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidado o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em favor da 

parte requerida, ante a purgação da mora.Por fim, malgrado não ter sofrido 

qualquer correção o valor depositado nos autos, DEFIRO em parte o 

pedido de p. 123/124, a determinar seja expedido alvará para o 

levantamento e/ou transferência do montante depositado na Conta 

Depósitos Judiciais em favor da parte autora, na conta por ela indicada. 

Dados declinados à p. 123.Condeno a parte requerida a pagar as custas e 

as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que 

arbitro em 10%, do valor atribuído à causa. Contudo, SUSPENDO a 

exigibilidade, tanto das custas e despesas quanto dos honorários 

advocatícios, pelo prazo de até 05 anos, por força do disposto no art. 98, 

§ 3.°, do citado digesto adjetivo, vez que defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte requerida, quando prescreverá, se a 

fortuna dela não melhorar nesse ínterim. O que faço à míngua de 

elementos que possam infirmar a declaração de hipossuficiência por ela 

apresentada, na forma do dispositivo supracitado e nos termos do art. 5.°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal e Lei n.° 1.060/1950.Interposto 

recurso de apelação, independentemente da análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 204623 Nr: 6680-85.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT/ 18473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Por fim, proceda-se a baixa de eventual restrição judicial lançada 

via sistema renajud no prontuário do veículo objeto do contrato em 

questão.Interposto recurso de apelação, independentemente da análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 219621 Nr: 18060-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. S. DA SILVA - ME, RENERS 

BASSALOBRE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do 

Aviso de Recebimento ( AR) referente a CARTA DE CITAÇÃO, acostados 

p.( 121v ), com o assinalamento da alínea( 3 – Não existe o número), e 

acostados p.( 122v ), com o assinalamento da alínea( 1 – Mudou-se).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 251765 Nr: 19231-63.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER RAMME BAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo-se o retro explicitado, 

confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a parte 

requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios da contraparte, que arbitro em 10% do valor 

atribuído à causa. Por fim, determino que a parte autora indique a 

localização do bem objeto da lide, em 05 dias, a fim de dar cumprimento à 

sentença, a efetivar a liminar de busca e apreensão de p. 33/35.Interposto 

recurso de apelação, independentemente da análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 116753 Nr: 9107-31.2009.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADM. DE CONSÓRCIO S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 20%, do valor atribuído à 

causa. Por fim, proceda-se a baixa de eventual restrição judicial lançada 

via sistema renajud no prontuário do veículo objeto da lide.Interposto 

recurso de apelação, independentemente da análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 117756 Nr: 10033-12.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENÇON & SILVA LTDA - RUMO NORTE 

TRANSPORTES, BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON

 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: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do 

Aviso de Recebimento ( AR) referente a CARTA DE CITAÇÃO, acostados 

p.( 131v ), com o assinalamento da alínea( 1- Mudou-se), e acostados p.( 

132v ), com o assinalamento da alínea( 4- Desconhecido).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118520 Nr: 10812-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIFRA AGRO INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do 

Aviso de Recebimento ( AR) referente a CARTA DE CITAÇÃO, acostados 

p.( 109v ), com o assinalamento da alínea( 1 – Mudou-se).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 131069 Nr: 10285-78.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWEL BARLETTO DE SOUZA, GARCIA 

SHMIDT BARLETTO, GRECILDA BARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS - 

OAB:20.423-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do 

Aviso de Recebimento ( AR) referente a CARTA DE CITAÇÃO, acostados 

p.( 197v ), com o assinalamento da alínea( 1- Mudou-se), e acostados p.( 

198v/199v ), com o assinalamento da alínea( 5- Recusado).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196134 Nr: 17874-19.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEZIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 
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como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Interposto recurso de apelação, independentemente da análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 247411 Nr: 16768-51.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Por fim, proceda-se a baixa de eventual restrição judicial lançada 

via sistema renajud.Interposto recurso de apelação, independentemente 

da análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias.P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 249101 Nr: 17754-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON TAMEIRÃO BONFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do 

Aviso de Recebimento ( AR) referente a CARTA DE CITAÇÃO, acostados 

p.( 49v ), com o assinalamento da alínea( 7- Ausente).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 312922 Nr: 16349-60.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA REGIONAL TRITÍCOLA SERRANS LTDA 

- COTRIJUÍ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON GEHRKE EPP SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO 

BOLZAN - OAB:OAB/RS 65.873, GABRIEL KERPEL MACHADO - 

OAB:OAB/RS 105.275, MARCELO CARLOS ZAMPIERI - OAB:OAB/RS 

38.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTENOR LUIZ HECK WEILLER 

- OAB:OAB/RS 32.651, DARCI PRETTO DA SILVA - OAB:OAB/RS 

30.835, LUIZ CARLOS PIAS - OAB:OAB/RS 33.060

 Certifico nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, que remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina o(a/s) EXEQUENTE, para querendo e no prazo máximo de 

5(cinco) dias:

EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, no 

Rua das Cerejeiras, nº 890, Jardim Botânico, Sinop/MT, ou outro endereço 

atualizado ao qual tenha conhecimento e informe, que se trata de 

mandando de penhora e avaliação.

Bem como para querendo e no mesmo prazo proceder à ATUALIZAÇÃO 

DOS VALORES em execução uma vez que estes datam de 13.2.2017

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 102789 Nr: 9794-42.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN JOSÉ SCHUNAK, JOSÉ SCHUNAK, 

AMELIA GUARESCHI SCHUNAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do 

Aviso de Recebimento ( AR) referente a CARTA DE CITAÇÃO, acostados 

p.( 173v ), com o assinalamento da alínea(Não Procurado), acostados p.( 

174v ), com o assinalamento da alínea( 1 – Mudou-se) e acostados p.( 

175v ), com o assinalamento da alínea( 2 – End. Insuficiente).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 111732 Nr: 4078-97.2009.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSOE GONÇALVES REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, para em 05 dias, comprovar que o bem descrito 

no auto de busca e apreensão de p. 87 foi alienado fiduciariamente no 

contrato de p. 17, frente e verso.

Em seguida, imediatamente conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130566 Nr: 9782-57.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO VERZUTTI CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE VERISSIMO MOMBACH ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Vistos etc.

Às p. 188/190 a embargante alegou que houve cerceamento de defesa em 

razão da impossibilidade de acesso à integralidade do depoimento de seu 

representante, colhido em audiência de instrução em julgamento.

Verifico que razão lhe assiste, uma vez que a mídia encartada aos autos 

encontra-se corrompida.
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 Assim sendo, diante da regravação da audiência feita em novo disco 

compacto, determino a intimação das partes para, no prazo de 5 dias, 

querendo, manifestar-se.

 Após, remetam os autos à conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 193541 Nr: 15307-15.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ALVES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELIZANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Revogo a 

nomeação do perito de p. 100/101, vedando-lhe ainda a percepção de 

honorários, sobretudo por conta do Estado de Mato Grosso. Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade, tanto das custas e despesas 

judiciais quanto dos honorários advocatícios, pelo prazo de até 05 anos, 

quando prescreverá, se a fortuna dela não melhorar nesse ínterim, prova 

a cargo dos interessados, por força do disposto no art. 98, § 3.°, do citado 

digesto adjetivo, vez que beneficiária da assistência judiciária gratuita. Por 

fim, sem qualquer averbação judicial no órgão de trânsito respectivo, 

descabe ao Poder Judiciário eventual baixa da constrição, já que nestes 

casos não tem como funcionar como braço burocrático e operacional da 

parte que adotou a restrição administrativa, salvo eventual resistência 

injustificada que não restou demonstrada.Interposto recurso de apelação, 

independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203748 Nr: 6370-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CORREA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/ MT 8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Por fim, proceda-se a baixa de eventual restrição judicial lançada 

via sistema renajud no prontuário do veículo objeto da lide.Interposto 

recurso de apelação, independentemente da análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 231684 Nr: 6649-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIARA ANITA SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/BA 31661-A, EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Por fim, proceda-se a baixa de eventual restrição judicial lançada 

via sistema renajud no prontuário do veículo objeto da lide.Interposto 

recurso de apelação, independentemente da análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 247430 Nr: 16779-80.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Por fim, proceda-se a baixa de eventual restrição judicial lançada 

via sistema renajud.Interposto recurso de apelação, independentemente 

da análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias.P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 251864 Nr: 19280-07.2015.811.0015

 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: D. LEONCIO DE LIMA - SERVIÇOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINDO MACEDO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL S/C LTDA, CAMARGO CORREA INFRAESTRUTURA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 15.104-A
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 Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do 

Aviso de Recebimento ( AR) referente a CARTA DE CITAÇÃO, acostados 

p.( 174v ), com o assinalamento da alínea(1 – Mudou-se).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 256759 Nr: 1810-26.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNO BOMBAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Por fim, proceda-se a baixa da restrição lançada via sistema 

renajud, consoante espelho de p. 51.Interposto recurso de apelação, 

independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 260192 Nr: 3848-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W S TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11340-A 

/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do 

Aviso de Recebimento ( AR) referente a CARTA DE CITAÇÃO, acostados 

p.( 62v ), com o assinalamento da alínea( 7 – Ausente).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 263372 Nr: 5616-69.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivianne Brito Vieira Quintino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Por fim, proceda-se a baixa da restrição lançada via sistema 

renajud, consoante espelho de p. 28.Interposto recurso de apelação, 

independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 275171 Nr: 13205-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FNANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAICE BORGES DOARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Por fim, sem qualquer averbação judicial no órgão de trânsito 

respectivo, descabe ao Poder Judiciário eventual baixa da constrição, já 

que nestes casos não tem como funcionar como braço burocrático e 

operacional da parte que adotou a restrição administrativa, salvo eventual 

resistência injustificada que não restou demonstrada.Interposto recurso 

de apelação, independentemente da análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88451 Nr: 5912-09.2007.811.0015

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO HEINZ WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO HENRIQUE 

BONETTI, para devolução dos autos nº 5912-09.2007.811.0015, Protocolo 

88451, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 316446 Nr: 541-78.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPAR BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGRA ROBERTA APARECIDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Marconi Mário - 

OAB:MT - 18.812/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 158604 Nr: 5816-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI CARLOS GAIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 24.448,94 

(vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro 

centavos), sob pena de ser penhorado o valor depositado a título de 

garantia do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 314591 Nr: 17329-07.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA CRISTIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:3.508-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 314995 Nr: 17637-43.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA CARRIJO & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 315329 Nr: 17859-11.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERNANDES HENRIQUES, MARIA CECILIA 

ARREZZI FERNANDES, MARIA CRISTINA FERNANDES DA FONSECA, 

MARCIA HENRIQUES FERNANDES, CARLOS MONTEIRO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.V.S. MADEIRAS LTDA, VITORINO DAMBROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOCÁSSIA MEDEIROS DE 

SOUTO - OAB:OAB/SP 114.219-, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:OAB/SP 96.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 315947 Nr: 152-93.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. M. GUAZI VIOLADA COMÉRCIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIANA MILENE DOS SANTOS 

ARAUJO - OAB:MT - 8.805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Designo o dia 11 de abril de 2018, às 16:00 horas, para realização da 

audiência de inquirição de testemunha.

Informe o juízo deprecante, para fins das intimações de estilo.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009569-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA OAB - SP182166 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA MALAQUINI (DEPRECADO)

ITACIARA MOTORS LTDA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

 

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 parcial do oficial de justiça (ID 11585297) e 

da petição do requerido Itaciara Motors Ltda, juntada aos autos no Id 

11736894.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009288-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS HENRIQUE SOUZA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, ante o teor da petição Id 11743148, intimo o(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo de 05 dias, proceder ao 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a importância ser 

recolhida por meio de guia disponibilizada no portal do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do Prov. n. 

07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e comprovante de pagamento, para 

posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006240-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DENISE MAIRA COTRIM PEREIRA (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)

 

Processo nº 1006240-67.2017.8.11.0015. Autora: Caroline Denise Maira 

Cotrim Pereira. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Reporto-me à decisão proferida em 23.5.2017 (Doc. Id. 7310846), que 

indeferiu o pedido de assistência judiciaria gratuita formulado pela autora 

na inicial, determinando-lhe efetuar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais. Não obstante, a autora agravou da referida decisão (AI nº 

1005227-78.2017.8.11.0000), sendo que o recurso foi provido 

monocraticamente em 05.6.2017 (Doc. Id. 8829570) pelo relator 

Desembargador Dirceu dos Santos, “para reformar a decisão agravada, 

concedendo os benefícios da assistência judiciária à agravante e, via de 
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consequência, eximi-la de pagar as custas judiciais pertinentes” [sic]. Em 

prosseguimento, embora a próxima etapa do rito processual fosse a 

realização de audiência de tentativa de conciliação (art. 334, do CPC), a 

“Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A” já figura no 

polo passivo de outros processos que tramitam perante este juízo e, 

costumeiramente, não apresenta ou aceita propostas de acordo na 

referida audiência, sob o argumento da necessidade de prévia realização 

de perícia para se averiguar o grau de invalidez da autora. Diante essa 

postura da ré, com fundamento nos arts. 156, “caput” c.c. 464, “caput”, § 

2º e 465, “caput”, do CPC, determino a citação da ré e a produção de 

prova pericial, consistente em exame médico, visando apurar o grau de 

invalidez da autora e, para tanto, nomeio perito o médico ortopedista João 

Leopoldo Baçan, CRM/MT nº 5.753, residente e domiciliado à Rua da 

Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em 

Várzea Grande/MT, CEP 78110-903, podendo ser contatado pelo telefone 

(66) 9-9601-1639 ou no endereço eletrônico joao_bacan@yahoo.com.br 

ou, ainda, na Clínica Miguel Sutil – Medicina do Trabalho, situada na Rua 

Barão do Melgaço, nº 2630, Centro, Cuiabá/MT. Fixo os honorários 

periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), os quais deverão ser depositados 

pela ré, no prazo de 05 (cinco) dias, mercê dos arts. 95, “caput”, § 1º e 

465, § 3º, do mesmo código. Depositados os honorários, dê-se vista dos 

autos ao perito, devendo ele elaborar o laudo em 20 (vinte) dias, 

respondendo aos quesitos a serem formulados pelas partes em até 15 

(quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º, III) e observado o disposto nos arts. 474 

e 477, do CPC. Com a juntada do laudo pericial, dê-se vista às partes para 

manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, cada. Concomitantemente, 

mercê do disposto no art. 334 do CPC, designo audiência de tentativa de 

conciliação para 15.5.2018 (terça-feira), às 09:00 horas. Em observância 

aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, 

V, “b” e art. 6º, caput, do Provimento nº 09/2016-CM, bem como à decisão 

proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 

C o r r e g e d o r a - G e r a l  d e  J u s t i ç a  ( p r o t o c o l o  C I A  n º 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, que podem ou não estar 

cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de 

conciliação/mediação diretamente com o respectivo prestador de serviços. 

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, será 

indicado pela secretaria do juízo, de preferência dentre aqueles que 

disponibilizem um percentual de audiências para causas que tramitem sob 

o pálio da assistência judiciária gratuita, em contrapartida ao seu 

credenciamento (CPC, art. 169, § 2º). A audiência será realizada no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48) e, considerando que os 

conciliadores/mediadores, mesmo credenciados, não recebem outra 

espécie de remuneração pelo múnus, porquanto ainda não realizado 

concurso público para a criação de quadro próprio de conciliadores pelo 

TJMT (CPC, art. 167, § 6º), desde já, fixo os honorários do 

conciliador/mediador em R$ 120,00 (cento e vinte reais), por hora de 

trabalho. Considerando que a autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, em observância ao artigo 1º, § 2º, do Provimento nº 

09/2016-CM c.c. 169, § 2º, do CPC, até que haja regulamentação acerca 

do percentual de audiências não remuneradas (a serem suportadas pelas 

câmaras privadas de mediação ou conciliadores credenciados em 

contrapartida ao seu credenciamento), os honorários do mediador, dado à 

sua natureza de despesa processual, serão pagos ao final, pelo vencido. 

Caso vencida a autora, a despesa deverá ser suportada pelo Estado de 

Mato Grosso ou, havendo composição através da mediação, rateada entre 

as partes. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do 

CPC, constando do mandado as respectivas advertências legais. 

Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 05 de fevereiro de 2018. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 271886 Nr: 10990-66.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO DOS IPÊS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEIÇÃO 2012 VALDEMAR SLOBODZIAN 

VEREADOR, WALDEMAR SLOBODZIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 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 direto, especialmente para que efetue o depósito dos 

honorários da conciliadora e apresente a carta de proposição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 203709 Nr: 5953-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. SALGUEIRO MARQUES, ANTONIO 

SALGUEIRO, APARECIDA GOBO SALGUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) “RAFAEL LOPES DE 

OLIVEIRA CASATI – 19.724 OAB/MT” que retirou estes autos em CARGA 

RÁPIDA a devolver imediatamente na Secretaria, nos termos do artigo 363 

da CNGC/MT – “... § 3º A devolução do processo pelo advogado, na 

hipótese prevista no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento 

do expediente forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio 

de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234, do CPC.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 103286 Nr: 10286-34.2008.811.0015

 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: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL IND. E 

COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:MT/6298-A, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, JAILINE FRANCIELE FRASSON - OAB:7724/MT, 

MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B/PR

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) “RAFAEL LOPES DE 

OLIVEIRA CASATI – 19.724 OAB/MT” que retirou estes autos em CARGA 

RÁPIDA a devolver imediatamente na Secretaria, nos termos do artigo 363 

da CNGC/MT – “... § 3º A devolução do processo pelo advogado, na 

hipótese prevista no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento 

do expediente forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio 

de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234, do CPC.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 170584 Nr: 5671-59.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO CAMPOS, VANESSA LURDES DALMOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - 

OAB:19757/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 

056/07-CGJ/MT, que o executado devidamente intimado, por carta de 

intimação (f. 248v), para regularizar sua representação processual, 

deixou transcorrer o prazo sem promover os atos e diligências que lhe 

competiam, razão pela qual encaminho os autos a expedição para 

intimação pessoal do executado através de mandado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 210704 Nr: 11545-54.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMITT & MELO NETO LTDA - ME, PEDRO 

AUGUSTO DE MELO NETO, CRISTIANE SOUZA DA COSTA SCHIMITT, 

JULIO CESAR SCHMITT CRESPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 

056/07-CGJ/MT, que INTIMO a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça (f. 112 ), bem como 

dar prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito. Caso 

requeira novo cumprimento por mandado ou carta precatória, deverá, 

concomitantemente, recolher a guia de diligência ou preparo extraída do 

site do TJMT.

Bem como, certifico, que o executado Júlio Cesar Schmitt Crespo 

devidamente intimado, pessoalmente por Oficial de Justiça (f. 112), deixou 

transcorrer o prazo “in albis”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 272827 Nr: 11542-31.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, bem como, em 

caso de novos pedidos a serem cumpridos por mandado, deverá juntar a 

guia de diligências concomitantemente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 68961 Nr: 8579-36.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, UDO HELLER, EDMAR KOLLER HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN CARLOS SANTORE - 

OAB:6170-B

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

querendo, manifestar-se acerca da petição juntada às fls. 199/204.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126322 Nr: 5536-18.2010.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARESIAS AUTO CLIMA LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRETO E GARCIA LTDA - ME, RICARDO 

HONÓRIO DE ARAÚJO SAMPAIO, IVONETE PATENE SAMPAIO DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, THAIS SILVA MENDES - OAB:12.638 MT

 Cumpra-se com urgência o disposto no penúltimo parágrafo da sentença 

proferida em 13.7.2016 (fls. 164/166), com o desentranhamento dos 

originais dos cheques juntados às fls. 32/34, juntando-os aos autos da 

execução (cód. 154279) mediante substituição por cópias, 

transladando-se cópia da referida “sentença”, do “Auto de Arresto e 

Depósito Judicial” e do “Auto de Reforço de Arresto e Depósito Judicial” 

(fls. 111/112 e 117/118, respectivamente).

Dando prosseguimento, em que pese o pedido formulado pela autora em 

05.10.2017 (fls. 220/222), de “intimação da requerida Ivone Patene 

Sampaio de Araújo para apresentar os bens descritos no Reforço de 

Arresto e Depósito Judicial, lavrado em 18.02.2011, fls. 117/118”, o 

cumprimento de sentença prosseguirá somente com relação às custas e 

honorários de sucumbência, devendo o referido pedido ser formulado nos 

autos da execução (cód. 154279).

 Por conseguinte, intime-se a executada “Araújo & Sampaio Ltda. – ME” 

para o pagamento de R$ 6.362,27 (seis mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e vinte e sete centavos), em 15 (quinze) dias, referente às custas e 

honorários de sucumbência, nos termos do artigo 523, caput e § 1º do 

CPC.

Observe-se e cumpra-se o disposto nos arts. 348, 1.028, § 4º e 1.043 da 

CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 128355 Nr: 7570-63.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO CELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Certifico, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que o exequente devidamente intimado, via 

imprensa oficial (DJE n° 10151, f. 141), não se manifestou. Bem como, 

remeto estes autos à expedição para reiterar a intimação do exequente 

pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar e requerer 

o que entender de direito, especialmente sobre a penhora realizada (fls. 

136/138), bem como dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177233 Nr: 13018-46.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOIR MARCHIORO - ME, DOLAIR 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 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.: 256486 Nr: 1671-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR LUIZ BOHN FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas, bem como dar 
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prosseguimento ao feito. Caso requeira (em novos pedidos) cumprimento 

por mandado ou carta precatória, deverá, concomitantemente, recolher a 

guia de diligência ou preparo extraída do site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 294470 Nr: 5016-14.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. SALGUEIRO MARQUES, ANTONIO SALGUEIRO, 

APARECIDA GOBO SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) “RAFAEL LOPES DE 

OLIVEIRA CASATI – 19.724 OAB/MT” que retirou estes autos em CARGA 

RÁPIDA a devolver imediatamente na Secretaria, nos termos do artigo 363 

da CNGC/MT – “... § 3º A devolução do processo pelo advogado, na 

hipótese prevista no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento 

do expediente forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio 

de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234, do CPC.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 301481 Nr: 9316-19.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAMARA ZEFERINE DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:17010/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 25), 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 22.08.2017 e, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

Em observância aos arts. 919, "caput", § 1º e 920, I, do CPC, recebo, sem 

efeito suspensivo os presentes Embargos à Execução e delibero ouvir a 

embargada, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 302469 Nr: 9884-35.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL JOSÉ BROLESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAMARA ZEFERINE DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 15), 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 31.10.2017 e, portanto, 

há quase 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

Em observância aos arts. 919, "caput", § 1º e 920, I, do CPC, recebo, sem 

efeito suspensivo os presentes Embargos à Execução e delibero ouvir a 

embargada, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38477 Nr: 1452-81.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EMIR LAUXEN, LOURDES BRIGNONI LAUXEN, 

FELIPE LAUXEN, VALDIR HAACKE, HAIDI DAPPER HAAKE, GUSTAVO 

HAAKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE E MINERAÇÃO CELESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI 

- OAB:OAB/MT 19.724-O, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 Em observância aos artigos 476 e 477 do CPC e, considerando a 

necessidade de avaliação de 04 (quatro) imóveis, acolho as razões e 

defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo perito judicial em 

08.02.2018 (f. 926).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 38566 Nr: 1600-92.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM 

METALÚRGICA, NIRO RONI NOBRE BARRIOS, VITOR HUGO MORAIS DOS 

SANTOS, JOÃO ALVORI NUNES DA ROSA, AILTON DA SILVA SOARES, 

JOÃO CONCEIÇÃO GARCIA DUTRA, MAURO ENILSON BAIALAUDI 

OLIVEIRA, LUCIANO DA SILVEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

manifestar-se acerca das correspondências devolvidas, bem como 

requerer o que entende de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 39776 Nr: 3278-45.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP - FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/MT, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056-B

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que consta no sistema PJE uma petição protocoloda 

no dia 01/02/2018, aguardando o recolhimento de guia, portanto, inabilitada 

para materialização nesta Secretaria. Em razão disso, e diante da 

necessidade de juntá-la aos autos, INTIMO a parte requerente para 

verificar se houve o pagamento da guia, caso não tenha sido realizado, a 

parte deverá providenciá-la, no prazo de 05 dias, ou tomar as 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 85508 Nr: 2954-50.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMAR MEAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HIROYUKI UEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO a exequente para, no prazo de 5 dias, 

querendo, manifestar-se acerca da petição de fls. 150/176.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 131767 Nr: 10983-84.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI DE FREITAS, ANDRÉIA DE FREITAS COLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-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 o (a) advogado (a) “JOSIANE PEREIRA DE 

SOUZA – 18.602 OAB/MT” que retirou estes autos em CARGA RÁPIDA a 

devolver imediatamente na Secretaria, nos termos do artigo 363 da 

CNGC/MT – “... § 3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese 

prevista no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do 

expediente forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234, do CPC.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153023 Nr: 1078-21.2011.811.0015

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI JOSÉ PEDROSO DOS SANTOS, SANDER 

LANGBECKER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 145) 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 29.8.2017 e, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, consta que em 23.4.2014 (f. 129) foi proferida 

sentença declaratória de extinção do processo e determinada a baixa das 

anotações (constrições) efetuadas nas matrículas nºs "14.690 e 14.704" 

do CRI da comarca de Cachoeira do Sul/RS, com relação a esta ação.

 Não obstante, analisando detidamente os autos, constata-se que a 

referida decisão padece de erro material, pois o acordão proferido pela 5ª 

Câmara Cível do TJMT em 14.3.2012 (fls. 92/96), determinou a substituição 

dos imóveis matrículas nºs "14.690 e 14.704" pelos imóveis com as 

matrículas nºs "33.373 e 27.012", sendo as anotações (constrições) 

efetuadas nas matrículas dessas últimas.

 Ademais, no acordo apresentado pelas partes em 12.12.2013 (fls. 

123/124), as partes requereram a baixa das averbações realizadas nas 

referidas matrículas (33.373 e 27.012).

 Diante disso, à luz do disposto nos arts. 494, I, derrogo a decisão 

proferida em 23.4.2014 (f. 129), defiro o pedido formulado pelo réu em 

26.6.2017 (fls. 143/144) e determino a baixa das anotações 

“AV-16-27.012”, efetuada em 29.8.2012 (f. 110) e “AV-2-33.373”, 

efetuada na mesma data (f. 112), ambas do CRI da comarca de Cachoeira 

do Sul/RS, com relação a esta ação.

 Após, não havendo providências complementares, retornem-se ao 

arquivo.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 153288 Nr: 1324-17.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LIBANO ASSIS, CARLOS 

ROBERTO HONORATO, HELIO AMARAL JUNIOR, ANDREA PEREIRA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com esses fundamentos, acolho as exceções de pré-executividade 

arguidas pelos executados Carlos Roberto Honorato e Andreia Pereira 

Mendes Amaral, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam do 

primeiro e declarando a prescrição do título de crédito que instrui a 

execução, conforme requerido pela segunda, extinguindo, por 

conseguinte, o feito executivo, nos termos do artigo 487, II, do 

CPC.Considerando que o acolhimento da exceção ocasionou a extinção da 

execução, condeno a exequente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios ao patrono dos excipientes, os 

quais fixo em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154279 Nr: 2268-19.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARESIAS AUTO CLIMA LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRETO E GARCIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SILVA MENDES - 

OAB:12.638 MT

 Determino o cumprimento integral do disposto no penúltimo parágrafo da 

sentença proferida em 13.7.2016 (fls. 164/166) dos autos da Medida 

Cautelar de Arresto cód. 126322 [sic, fls. 99/101].

 Por conseguinte, intime-se a exequente para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar planilha atualizada dos cálculos da dívida, bem como promover 

os atos e diligências que lhe incumbem.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 158042 Nr: 5202-47.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRANTE CHIARELLO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:OAB/MT 10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) “GILCENO CALEFFI – 

19.010 OAB/MT” que retirou estes autos em CARGA RÁPIDA a devolver 

imediatamente na Secretaria, nos termos do artigo 363 da CNGC/MT – “... § 

3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista no art. 

363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense 

em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 160043 Nr: 7388-43.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENEIDE PEREIRA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINA MARIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que o exequente devidamente intimado, pela imprensa 
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oficial (f. 90), para manifestar-se acerca das razões e documentos 

apresentados pela executada em 17.4.2017 (fls. 76/88), no prazo nada 

manifestou, razão pela qual remeto estes autos à expedição para 

realização da INTIMAÇÃO pessoal da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171646 Nr: 6932-59.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES E SANTANA LTDA, ALACIDE 

MILHOMEM BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, em atenção à petição juntada às fls.80/81, tratando-se 

de veículos, a penhora já se encontra nos autos às fls. 71/74, e para a 

avaliação, o requerente deverá observar os termos do artigo 871, inc. VI, 

do CPC.

 Certifico, por fim, que INTIMO o exequente, por seu advogado, a indicar a 

localização dos veículos, para eventual expedição de mandado de 

depósito, nos termos do artigo 840, inc. II, § 1º, do CPC. Para isso, será 

necessário o depósito da diligência do Oficial nos termos da Portaria n. 

150/2016-DF, conforme o endereço, e Provimento n. 07/2017-CGJ/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 202818 Nr: 5202-42.2014.811.0015

 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: LDBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINNY G. BARBIERI - 

OAB:OAB/PR 73.087, MARCELO BURATTO - OAB:OAB/PR 47.784, 

ROSANGELA HASSELSTROM - OAB:19.407/O

 Com esses fundamentos, acolho as exceções de pré-executividade 

arguidas pelos executados Carlos Roberto Honorato e Andreia Pereira 

Mendes Amaral, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam do 

primeiro e declarando a prescrição do título de crédito que instrui a 

execução, conforme requerido pela segunda, extinguindo, por 

conseguinte, o feito executivo, nos termos do artigo 487, II, do 

CPC.Considerando que o acolhimento da exceção ocasionou a extinção da 

execução, condeno a exequente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios ao patrono dos excipientes, os 

quais fixo em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa.P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 203765 Nr: 5987-04.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:MT16044, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) “JOSIANE PEREIRA DE 

SOUZA – 18.602 OAB/MT” que retirou estes autos em CARGA RÁPIDA a 

devolver imediatamente na Secretaria, nos termos do artigo 363 da 

CNGC/MT – “... § 3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese 

prevista no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do 

expediente forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234, do CPC.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 256743 Nr: 1806-86.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR JANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que a parte autora devidamente intimada, pela imprensa 

oficial (DJE n°. 10014, f. 34) e pessoalmente por carta de intimação com 

aviso de recebimento (f. 36v), deixou transcorrer o prazo para promover 

os atos e diligências que lhe competiam.

Bem como, em razão do decurso do prazo solicitado (f. 38), INTIMO a 

parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover os atos e 

diligências que lhe competem, notadamente acerca da certidão lavrada 

pelo oficial de justiça em 24.10.2016 (f. 29), sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 262424 Nr: 5097-94.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LOPES DE TOLEDO, JACIELE PAULA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CE & DOS SANTOS LTDA - ME (ECO 

CONSTRUÇÕES), JOSE NORBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA BATISTA DA 

SILVA - OAB:MT - 20.619/O, LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - 

OAB:MT 20.091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação contida no Ofício 

006/2018/CEJUSC, de 30/01/2018, da contratação pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso do CONCILIADOR para realizar as audiências 

de conciliação (art. 334 do CPC) da Segunda Vara Cível desta Comarca, 

FICA DESOBRIGADA, a parte, a efetuar o pagamento dos honorários do 

conciliador voluntário fixados na decisão que designou a audiência. 

Entretando, considerando que nestes autos já houve o depósito às fls. 

150/153, intimo a parte depositante para indicar dados bancários para 

posterior restituição/devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 267874 Nr: 8274-66.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITIANE DOS SANTOS SANTANA, CLEITON DOS 

SANTOS, DAVI DOS SANTOS SANTANA, DÉBORA DOS SANTOS 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte autora para, querendo, em 15 dias, 

impugnar a contestação de fls. 45/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado
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 Cod. Proc.: 79326 Nr: 7682-71.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA, ADERVAL BENTO, SHIRLEI MARCHI BENTO

 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: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153-MT, Maiko 

Roberto Maier - OAB:31939, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que o exequente devidamente intimado, pela imprensa 

oficial (DJE n°. 10123, f. 298), deixou transcorrer o prazo para promoção 

dos atos e diligências que lhe competiam.

 Bem como, reitero a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 15 dias, 

exibir a certidão atualizada das matrículas dos imóveis que pretende 

penhorar, conforme determinação em decisão de f. 296, não obstante, 

encaminho os autos à expedição de carta para intimação pessoal do 

mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 214312 Nr: 14438-18.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO FALCÃO LTDA, MAURICIO 

ELIAS ZERSI LEIVA, NORMA MACHADO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 

056/07-CGJ/MT, que o exequente devidamente intimado (DJE n°. 10090, f. 

49), deixou decorrer o prazo sem promover os atos e diligência que lhe 

competiam, razão pela qual encaminho os atos à conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 259124 Nr: 3158-79.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONES CARLOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO RAMOS 

VIEIRA - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIM. IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TAVARES DOS 

REIS - OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 Com fundamento no artigo 145, § 1º, do CPC, declaro-me suspeito, por 

motivo de foro íntimo, para processar e julgar a presente demanda, 

determinando a imediata remessa dos autos ao substituto legal.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 254340 Nr: 379-54.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANO ZAVAREZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 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, especialmente para que acompanhe e promova os 

atos e diligências necessários ao andamento da Carta Precatória nº 

0007622-56.2016.8.14.0115 na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 128864 Nr: 8079-91.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANI ELISETE TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/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, especialmente para que acompanhe e promova os 

atos e diligências necessários ao andamento da Carta Precatória n. 

0002802-75.2017.8.24.0019 na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 13219 Nr: 2957-49.2000.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PIMENTEL, PAULO MÁRCIO PIMENTEL, 

ARGEU ORTIZ KERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ANTÔNIO DE 

REZENDE DAVID - OAB:6078

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para que acompanhe e promova os 

atos e diligências necessários ao andamento da Carta Precatória n. 

1262-97.2017.811.0101 na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 100214 Nr: 7227-38.2008.811.0015

 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: APARECIDO DANIEL DOS REIS, LUZIA DE FREITAS DE 

SOUZA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - 

OAB:OAB/MT 9084-A, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para que acompanhe e promova os 

atos e diligências necessários ao andamento da Carta Precatória n. 

0006100-92.2016.8.16.0129 na comarca deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 130394 Nr: 9609-33.2010.811.0015

 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: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO SCHWARZ, BRASIL VEÍCULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON DA COSTA ARAUJO 

FILHO - OAB:8505 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, FÁBIO SCHWARZ BUSSLER - 

OAB:MT 13.750, ODIVAN CÉSAR AROSSI - OAB:9558/MS

 Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração 
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contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro 

material.Não obstante, o réu/embargante não indicou quaisquer dos vícios 

previstos no referido dispositivo legal, antes, resta claro pela leitura de 

suas razões, que busca, por via dos embargos, revisitar o mérito da lide, 

visando a redução do quantum indenizatório fixado na 

sentença.Evidentemente, não se mostra viável o acolhimento da pretensão 

por via dos aclaratórios, cabendo à parte lançar mão do instrumento 

processual adequado.Diante disso, rejeito os embargos de declaração 

opostos pelo réu, mantendo integralmente a sentença proferida em 

10.3.2017 (fls. 253/256).Decorrido o prazo legal, havendo ou não recurso 

de apelação pelo réu, em observância ao artigo 1.010, § 3º, do CPC, 

remetam-se os autos ao e. TJMT.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 226387 Nr: 3561-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMITT & CRESPO LTDA ME, JULIO CESAR 

SCHMITT CRESPO, CRISTIANE SOUZA COSTA SCHMITT, RUFINA SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:/MT 16.691-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, especialmente para que acompanhe e promova os 

atos e diligências necessários ao andamento da Carta Precatória n. 

13910-95.2017.81.0041 na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 94571 Nr: 1608-30.2008.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCEMAR RUARO, DOMINGOS RUARO, 

GLÓRIA OLIBONI RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE BESOLD - 

OAB:17.545-O-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, especialmente para que acompanhe e promova os 

atos e diligências necessários ao andamento da Carta Precatória n. 

5389-06.2017.811.0028 na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 121425 Nr: 599-62.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR PEREIRA DA SILVA - ME, ELENIR 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.501-B, CLAUDINEIA FRANCISCO DIAS - 

OAB:OAB/MT17669, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18.436 OAB/MT, 

THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/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, especialmente para que acompanhe e promova os 

atos e diligências necessários ao andamento da Carta Precatória n. 

3768-91.2017.811.0086 na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 125129 Nr: 4342-80.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTONIO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO L. BERNARDI - 

OAB:7008-A, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:MT/11276

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que o exequente devidamente intimado, pela imprensa 

oficial (DJE n°. 10132, f. 129), deixou transcorrer o prazo para promover 

os atos e diligências que lhe competem.

Certifico também, que encaminho os autos à expedição para INTIMAR 

pessoalmente o exequente por carta de intimação para, no prazo de 05 

(cinco) dias, “apresentar memória atualizada dos cálculos da dívida, bem 

como promover os demais atos e diligências que lhe competem, indicando 

bens do devedor, passíveis de penhora ou, não havendo bens 

penhoráveis, manifestar-se nos termos do artigo 921, III,§1º, do CPC.” [sic. 

124]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171659 Nr: 6807-91.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. S. S. MADEIRAS LTDA

 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, especialmente para que acompanhe e promova os 

atos e diligências necessários ao andamento da Carta Precatória na 

comarca deprecada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 179069 Nr: 14925-56.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADETE CRECÊNCIO 

LAURINDO - OAB:MT/12.110

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) BERNADETE CRECÊNCIO 

LAURINDO, MT/12.110, que retirou estes autos em CARGA RÁPIDA a 

devolver imediatamente na Secretaria, nos termos do artigo 363, § 3º, da 

CNGC/MT, a seguir: “ § 3º A devolução do processo pelo advogado, na 

hipótese prevista no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento 

do expediente forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio 

de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234, do CPC. “

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 214680 Nr: 14693-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PIETRO FERNANDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 
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OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre a devolução das correspondências enviadas 

para citação do réu (f. 89v), bem como requerer o que entender de direito 

para o regular prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 251340 Nr: 18985-67.2015.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON DE FREITAS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 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, especialmente para que acompanhe e promova os 

atos e diligências necessários ao andamento da Carta Precatória n. 

390-86.2016.811.0111 na comarca deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 289890 Nr: 2191-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTIAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VICTOR E QUINELATO 

LTDA ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT-6.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK 

TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A, RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT, 

ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, VERÔNICA L. CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:OAB/MT 7.950

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 15, II, da LF c.c. 485, 

VI, do CPC, em consonância com os pareceres exarados pela 

Administradora Judicial (04.10.2017, fls. 33/37), pelo Ministério Público 

(17.11.2017, fls. 38/39) e comungando dos referidos entendimentos 

jurisprudenciais, julgo improcedente a presente habilitação de crédito e 

declaro extinto o processo, não havendo, ao menos por ora, que se falar 

em inclusão do advogado Antônio Frange Júnior, OAB/MT 6.218, na 

relação de credores das recuperandas.Por conseguinte, restam 

prejudicadas as preliminares arguidas pelas empresas recuperandas em 

12.9.2017 (fls. 34/42).Considerando a caracterização de litigiosidade da 

demanda e a conseguinte necessidade de fixação de honorários 

sucumbenciais, com fundamento nos arts. 82, 85, “caput” e § 2º, do CPC, 

condeno o habilitante ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência em favor do patrono das recuperandas, ora habilitadas, os 

quais fixo em 15% (quize por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.Traslade-se cópia desta decisão os autos principais.Ciência à 

Adminsitradora Judicial e ao Ministério Público.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 157915 Nr: 5067-35.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIANE BATISTA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, ULISSES DUARTE JUNIOR - OAB:MS/6.877, VANDERLEI 

NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre a devolução da correspondência enviada para 

intimação do executado (f. 74v), bem como requerer o que entender de 

direito para o regular prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 166672 Nr: 1491-97.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NEVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, ante a juntada da petição de f. 579, INTIMO o requerido 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

devolução dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 189585 Nr: 10989-86.2013.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIQUETES ALTO DA GLÓRIA LTDA., ODILO 

LUIZ DEVES, VERENE LUCIA HOLZ DEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-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, especialmente para que acompanhe e promova os 

atos e diligências necessários ao andamento da Carta Precatória na 

comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 252059 Nr: 19385-81.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANGELA BELUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que a parte autora devidamente intimada, via imprensa 

oficial (DJE nº. 10113, f. 72 e 10129, f. 75), nada manifestou. Certifico 

também, que a tentativa de intimação pessoal do autor retornou com 

motivo da devolução: “Desconhecido”, considerando que é dever da parte 

manter seu endereço atualizado, encaminho os autos à conclusão.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000780-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

X.S. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS VICENT BENEDIT DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial e determino a 

citação do executado para pagamento, em 03 (três) dias, do principal, 

acrescido de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos 

dos artigos 827, 829 e 916, todos do CPC. Observe-se o disposto nos art. 

827, § 1º e 829, §§ 1º e 2º, do CPC e 1.049 da CNGCGJ/MT, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Cumpra-se e intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 270231 Nr: 9917-59.2016.811.0015

 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: JOSIANE APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVACLIN - SERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES - HOSPITAL BOM JESUS, JOSÉ ALBERTO PARDO 

SAAVEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 Intimar o douto advogado dos requeridos Dr. EDSON FRANCISCO DONINI 

para que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias para expedição de 

Carta Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Nova Canaã do 

Norte - MT, com a finalidade de proceder a inquirição da testemunha, 

sendo que referidas guias encontram-se disponíveis no site 

www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 239704 Nr: 11858-78.2015.811.0015

 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: MARILENE CABREIRA ARAUJO CARDOSO, DEBORA 

ARAUJO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU BATISTA ALVES, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16.966, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013, 

JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:MT-3.569-B, Mallany Brandão 

dos Santos - OAB:19011, MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10458/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14.185, RENATA RESENDE SOUZA - 

OAB:279.164/SP

 Intimar os advogados dos autores Dr. RINALDO FERREIRA DA SILVA para 

que no prazo de dez dias se manifeste nos autos da carta precatória 

código 105626 da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, de acordo com a 

cópia da decisão proferida na referida precatória e certidão do oficial de 

justiça juntados às fls. 528/529 dos autos, sob pena de devolução da 

deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 91582 Nr: 8929-53.2007.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA CARDOSO, ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAELSON FLORENTINO DE OLIVEIRA, 

JAELSON FLORENTINO DE OLIVEIRA, NEIVA CARDOSO, ATIVOS S/A 

SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF, ROBSON ANTONIO BOSSA - OAB:15099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232, ROBSON ANTONIO BOSSA - OAB:15099/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JÚNIOR para que no prazo de cinco dias atualize seus dados cadastrais, 

em especial, seu endereço, em nossos sistemas (Apolo), a fim de 

possibilitar o envio do edital de citação para as devidas providências, uma 

vez que por duas vezes a correspondência enviada para este fim, 

retornou com a informação da EBCT " mudou-se", sob pena de o processo 

permanecer no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 161589 Nr: 9181-17.2011.811.0015

 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: EVANDRO ANDRÉ PELLENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP, EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - OAB:118074/SP

 Intimar os advogados do autor Drs. GERSON LUIS WERNER e/ou DANIELA 

SEEFELD WERNER para que no prazo de cinco dias informe o endereço 

atual de seu constituinte, a fim de possibilitar sua intimação para à 

audiência designada, sob pena de ser aplicado o disposto no art. 274, § 

único do CPC ou, no mesmo prazo diga se o mesmo comparecerá à 

audiência designada independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 162299 Nr: 10042-03.2011.811.0015

 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: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP, EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - OAB:118074/SP

 Intimar os advogados da autora Drs. GERSON LUIS WERNER e/ou 

DANIELA SEEFELD WERNER para que no prazo de cinco dias informe o 

endereço atual de sua constituinte, a fim de possibilitar sua intimação para 

à audiência designada, sob pena de ser aplicado o disposto no art. 274, § 

único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 292569 Nr: 3820-09.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA LISBOA DA CUNHA, MICHELLI LISBOA 

DA CUNHA, DANIELLI ANNA LISBOA DA CUNHA, MIRIELLI LISBOA DA 

CUNHA, JOÃO EDUARDO LISBOA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLV LISBOA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada dos autores Dra. MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO para 

manifestar-se e requerer o que de direito no prazo de 05( cinco) dias, 

tendo em vista que a carta de citação da requerida, retornou sem o devido 

recebimento, com a informação da EBCT " não existe o nº" (fls. 42vº).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 157657 Nr: 4800-63.2011.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379/MT, ALEX GALVANI MICHELÃO - 

OAB:14584/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerente, juntado aos autos às fls.92/103, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 157126 Nr: 4233-32.2011.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ALEXANDRE RIEPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerente, juntado aos autos às fls.7076, fora 

protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente deixou 

de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 84943 Nr: 2388-04.2007.811.0015

 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: LAURANEI DE LANA AZAMBUJA, LAURA NÁGELA DE 

LANA AZAMBUJA, PEDRO JOÃO DE LANA AZAMBUJA, FRANCIELY 

ALTINA DE LANA AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O, IHANCO MOREIRA CARVALHO - OAB:16.683/MT, 

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - OAB:6.702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THUCYDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4.552/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelos Requerentes, juntado aos autos às fls.414/430, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 152441 Nr: 584-59.2011.811.0015

 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: MARCIO RANZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208 A

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.137/156, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 160081 Nr: 7428-25.2011.811.0015

 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: JOSÉ VICHIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:DF/29.208, DAVOGLIO DE ARRUDA - OAB:29208, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, 

SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373, THOMAZ HENRIQUE 

RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:14808-B

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.75/97, fora 

protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação da Advogada do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 192832 Nr: 14545-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERCI MARIA TABORDA RIBAS VOLKWEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FUMAGALLI ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930PR/11231MT, MARCIA ZANIN - OAB:24478, SAYONARA 

GORETTI BIOLCHI - OAB:MT16576/O

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerida, juntado aos autos às fls.131/146, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 231613 Nr: 6613-86.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIVA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR LUIGE ARNEMANN, PAULA LUANA 

SAGGIN FACIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:6256/O

 Intimar o advogado do autor Dr. Elcio Calixto da Silva Junior para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 (três) diligências, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de citação, no bairro Residencial 

Nossa Senhora Aparecida, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 
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opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 275836 Nr: 13604-44.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA ART CIMENTO EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA para 

que no prazo de cinco (05) dias se manifeste e requeira o que entender 

de direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às 

fls.52, que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, 

bem como, no mesmo prazo efetue o depósito da diligência já realizada 

pelo Oficial de Justiça às fls. 51/52, no bairro Residencial Vitória Régia, 

uma vez que, segundo informação da Central de Mandados (fl. 53), não foi 

localizado o depósito no extrato da conta corrente que abriga os valores 

de diligência a ser cumprido nesta comarca, sendo constatado que o 

comprovante de depósito juntado aos autos refere-se a conta estranha. 

Devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 270055 Nr: 9817-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO JANGUAS DA CUNHA, MARIA HELENA LISBOA 

DA CUNHA, DANIELLI ANNA LISBOA DA CUNHA, MICHELLI LISBOA DA 

CUNHA, MIRIELLI LISBOA DA CUNHA, JOÃO EDUARDO LISBOA DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLV LISBOA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Intimar a advogada dos autores Dra. MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO e da 

requerida Dr. THIAGO REBELLATO ZORZETO de que fora designado o dia 

01/03/2018, às 13:00 horas, para realização da audiência de oitiva das 

t e s t e m u n h a s  n o s  a u t o s  d a  c a r t a  p r e c a t ó r i a  n º 

0000078-97.2018.8.16..0080 da Comarca de Engenheiro Beltrão - PR.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000675-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON DIAS DE PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000675-88.2018.8.11.0015 1. Designo audiência para 

o dia 10/042018, às 15h, para oitiva da testemunha Clésio Terrin. 2. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência. 3. Cabe ao 

advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Cumpre 

salientar que a intimação deverá ser 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 (art. 455, 

§ 1º, CPC). 4. A inércia do advogado no que concerne à intimação das 

testemunhas importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC). 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000706-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE SONTAG LUCKMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000706-79.2016.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntando aos autos instrumento procuratório que outorgue poderes para 

desistir ao peticionário de ID 11463713 (Dr. Carla Cristina Lopes 

Scortecci). Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013050-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILMA SILVA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013050-58.2017.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntando aos autos instrumento procuratório que outorgue poderes para 

desistir ao peticionário de ID 11289299 (Dr. Jamil Alves De Souza). 

Intime-se.

Intimação 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)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 
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específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 15 de fevereiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008498-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CRISTO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado. Sinop-MT, 15 de fevereiro de 2018 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94209 Nr: 1248-95.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JORGE MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CAVAEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FREITAS PICCININI 

- OAB:15664/MT, Ingrid Laguna Achon - OAB:212760/SP

 Oficie-se ao DETRAN/SP para que se proceda com a baixa das restrições 

oriundas destes autos dos veículos: HONDA/CG 150 TITAN KS, placa: 

DEG-7349, chassi: 9C2KC08105R849132 (restrição às fls. 99/100) e 

HONDA/XR 200R, placa: BXU-9433, chassi: 9C2MD2801SRS00620 

(restrição às fls. 101/102).

Após, tendo em vista que as custas já foram quitadas (fls. 137), 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210062 Nr: 11049-25.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS VOSNIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18.131-MT, 

VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do que estabelece o artigo 921, inciso III, c/c § 1º, do Novo Código 

de Processo Civil, suspendo os autos pelo período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 103069 Nr: 10084-57.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOLMIRA RISSARDI FLISSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE PATENE SAMPAIO DE ARAÚJO, 

RICARDO HONORIO DE ARAÚJO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA HELENA SCHIMIDT - 

OAB:12.639

 Defiro o pedido de fls. 85, para o fim de determinar a pesquisa, junto aos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD, de modo a obter as três últimas 

declarações de imposto de renda dos executados e o extrato de veículos 

do Detran.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas; bem como apresentar planilha 

atualizada com o cálculo do valor atualizado do débito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163109 Nr: 10977-43.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE DE JESUS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 (...) Com efeito, é cediço que são impenhoráveis os bens que guarnecem 

a residência do devedor, com exceção dos pertences de elevado valor, 

ou ainda, aqueles que ultrapassem as necessidades comuns, levando-se 

em consideração um padrão médio de vida, de acordo com o dispositivo 

legal constante do art. 833, inciso II, do CPC/2015, in verbis(...) Outrossim, 

de acordo com entendimento jurisprudencial, é possível a penhora dos 

bens que guarnecem a residência do executado existentes em 

duplicidade. A propósito(...).De outro lado, a legislação é clara ao dispor 

acerca da impenhorabilidade dos bens necessários ou úteis ao exercício 

da profissão do executado, nos moldes do art. 833, inciso V, do 

CPC/2015, supracitado. Feitas tais considerações, defiro parcialmente o 

pedido formulado às fls. 409/411, de modo que determino a penhora, 

avaliação e remoção apenas dos bens existentes em duplicidade na 

residência da executada, bem como os de elevado valor, que ultrapassem 

as necessidades do homem médio, localizados no mesmo local, 

indeferindo, portanto, a penhora de bens no local de trabalho da 

devedora.Expeça-se o competente mandado de penhora, avaliação e 

remoção, frisando-se que, no cumprimento do ato, o Oficial de Justiça 

deverá certificar pormenorizadamente o estado dos bens penhorados, os 

quais ficarão depositados com a parte exequente até ulterior deliberação. 

Intime-se.Sinop/MT, 09/02/2018 GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 239364 Nr: 11659-56.2015.811.0015

 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: JOÃO ONICZKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE TEREZINHA VOLKWEIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT, WILSON 

ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, tendo em vista 

que a conciliação é improvável.

Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar o atual endereço da requerida, uma vez que o endereço informado 

às fls. 94, já foi diligenciado, conforme certidão de fls. 72.

Após, cite-se a requerida dos termos da ação, cientificando-o de que 

poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na 

inicial.

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 
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(dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 258723 Nr: 2931-89.2016.811.0015

 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: TARCISIO SCHNEIDER, ROSANE REMPEL SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do acórdão de fls. 263/266, cumpra-se a decisão de fls. 247/248.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 178845 Nr: 14700-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIFE DOS REIS CAVALLARO, JORGE DOS SANTOS 

CAVALLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 52/54.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos pedidos de fls. 52/53.

Por fim, expeça-se alvará para devolução dos valores depositados a título 

de caução (fls. 35/36), conforme determinado às fls. 44/48, para a conta 

indicada às fls. 53, de titularidade da exequente.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182558 Nr: 3529-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR GARCIA MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o requerimento de fls. 71, uma vez que se trata de processo 

inserido nas metas do CNJ.

Cumpra-se a decisão de fls. 70, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184677 Nr: 5763-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENHUR BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACOM ADM. DE CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 175/179.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos pedidos de fls. 175/179.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 261440 Nr: 4557-46.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a substituição processual de fls. 49/50, uma vez que os 

documentos apresentados às fls. 52/53, comprovam a cessão de direitos 

havida entre AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Anote-se na D.R.A..

Após, tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão requerido às 

fls. 48, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o 

atual endereço da requerida, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 269623 Nr: 9550-35.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA QUEIROZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE VIEIRA - 

OAB:18.011/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUAN SILVA SANTOS - 

OAB:23332/0

 INTIMAÇÃO: a) das partes do inteiro teor do auto de penhora e certidão 

de fls. 88/89;

b)do AUTOR para em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção do processo, conforme determinado na decisão de fls. 81 a 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 276180 Nr: 13807-06.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR SERPA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 92, uma vez que tal medida é incompatível com o 

procedimento monitório, onde ainda não se tem certeza sobre a existência 

do crédito executivo.

Desta forma, 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 a 

citação do mesmo, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 296561 Nr: 6311-86.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE DO ARIPUANÃ AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FIORINDO COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXEY GASTÃO CONSELVAN - 

OAB:22.350-PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:213.120-SP

 Defiro o pedido de fls. 69. Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 316653 Nr: 676-90.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LERMENN & ROCHA LTDA ME, FRANCIELI 

APARECIDA LERMENN, ELIANE SIQUEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA IRENE SAVARIS - 

OAB:56.729, ITAMAR DE SOUZA SILVA - OAB:242.796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos cópia do despacho judicial; bem como providenciar o recolhimento 

das custas de distribuição, conforme dispõe o art. 260 do CPC.

Após, se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), 

cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Decorrido o prazo, não cumprida as formalidades legais, devolva-se o 

presente feito ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais, conforme dispõe o art. 267, I do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 61434 Nr: 1154-55.2005.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR EDUARDO MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FININFEST S.A., BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIA SILVA DA MACENA - 

OAB:4380-B/MT, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Ante a manifestação de fls. 494, remetam-se os autos à contadoria 

judicial para elaboração do cálculo do débito.

Após, intime-se o exequente para se manifestar quanto ao cálculo 

apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87514 Nr: 4933-47.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO SLOVINSKI, ANTONIO SLOVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALMOR CLÁUDIO, LUCINEIA LUCIA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 292/293. Expeça-se termo de penhora dos 

veículos, conforme extrato de fls. 277/278, na forma do artigo 845, §1º do 

CPC. Após, intimem-se os executados; bem como providenciem-se a 

avaliação e remoção dos veículos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117276 Nr: 9633-95.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CESAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DERLI ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

quanto aos cálculos de fls. 194/201 e petição de fls. 208, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 126941 Nr: 6155-45.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado (fls. 161), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

155/156.

Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se o executado, para que, querendo, apresente impugnação ao 

valor penhorado às fls. 103/105, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ultrapassado o prazo com ou sem oferecimento de impugnação, 

voltem-me os autos conclusos para análise dos pedidos de fls. 160.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 150602 Nr: 11725-12.2010.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ CAMOLESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, DILNEI DALLA 

LIBERA, ILSÃO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO REHDER CESAR - 

OAB:SP/ 220.833, RODRIGO NAMIKI - OAB:253744/SP, TATIANA 

HERMENEGILDO CARVALHO - OAB:218181/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Defiro o pedido de fls. 107.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160241 Nr: 7604-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MACIEL HOLZBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, MARIANA CRISTINA C. DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT. 15549, PATRICIA PONTAROLI JANSEN - 

OAB:33.825 PR, VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO - OAB:43943/PR

 Ante a manifestação do exequente às fls. 187, intime-se a parte 

executada a depositar o valor remanescente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de prosseguir a execução com a penhora de bens.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162122 Nr: 9834-19.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO TESCHIMA EPP, AFONSO 

CELSO TESCHIMA, MARTA TESCHIMA, AFONSO CELSO TESCHIMA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT14.690-O, JULIANA DOS REIS 

SANTOS - OAB:13.479-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 Expeça-se termo de penhora dos imóveis matrículas nº 932 (fls. 22/23) e 

972 (fls. 24/25), conforme determinado às fls. 196/199. Após, intime-se o 

exequente para proceder com a averbação.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163033 Nr: 10893-42.2011.811.0015

 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: CÉZAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Tendo em vista que as custas foram pagas (fls. 172/173), arquivem-se 

autos, com as baixas e anotações necessárias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173290 Nr: 8470-75.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS LOPES PAOZINHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

SOCIEDADE ACREANA DE COMUNICAÇÃO FRONTEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, MARLI JANKOVSKI - 

OAB:46.136/PR

 Intime-se a requerida SOCIEDADE ACREANA DE COMUNICAÇÃO 

FRONTEIRA LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

de sua cota dos honorários periciais, conforme determinado às fls. 

249/252; bem como providenciar a via original dos documentos de fls. 125, 

128 e 130.

De igual forma, intime-se o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para 

providenciar a via original dos documentos de fls. 201/206, conforme 

requerido pelo perito às fls. 241/242.

Após, intime-se o perito, conforme determinado às fls. 249/252.

Cumpra-se com urgência, uma vez que se trata de processos inseridos 

nas Metas do CNJ.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174294 Nr: 9675-42.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA TISCHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Diante do falecimento da executada NORMA TISCHLER, atestado pela 

certidão de óbito de fls. 59 e, estando preenchidos os requisitos dos 

artigos 687 e 688, inciso I, ambos do CPC, determino a citação dos 

herdeiros indicados às fls. 58, para se manifestarem, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 690, do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177468 Nr: 13271-34.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA TISCHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VÊNUS MARA SOARES DA 

SILVA - OAB:8677/MT

 Diante do falecimento da embargante NORMA TISCHLER, atestado pela 

certidão de óbito de fls. 59 dos autos em apenso (cód. 174294) e, estando 

preenchidos os requisitos dos artigos 687 e 688, inciso I, ambos do CPC, 

determino a citação dos herdeiros indicados às fls. 85, para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 690, 

do CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181084 Nr: 1969-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVER LINE TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão de fls. 116, expedindo-se ofício às empresas 

qualificadas às fls. 115vº, a fim de que preste informações de eventuais 

registros do veículo marca SCANIA, modelo G420 A6X2 REBOQUE, 

ano/modelo 2011/2011, cor branca, placa OAX-4420 e chassi 

9BSG6X200B3694724.

 Com a resposta, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias.

Restando infrutífera a diligência, faculte ao requerente a conversão da 

ação, nos termos da decisão de fls. 116.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187257 Nr: 8476-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que foi entabulado acordo entre as partes às fls. 49/53, o qual foi 

devidamente homologado às fls. 54/55, no entanto, conforme consta na 

petição de fls. 59, o executado não cumpriu com o acordo.

Assim, diante do descumprimento da obrigação, intime-se o executado 

pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o referido débito, 

sob pena de prosseguir a execução com a penhora de bens.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198535 Nr: 1430-71.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QIECDAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274-PR, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karlos lock - OAB:16828, 

Marcos Aurélio M. Mederiso - OAB:15.401

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o 

contrato de cessão de crédito mencionado às fls. 328, sob pena de 

indeferimento da substituição processual.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232466 Nr: 7136-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL VALÉRIO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

quanto a existência de restrição judicial no veículo em que se pretende a 

penhora e remoção, conforme extrato de fls. 49/50.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 270354 Nr: 10004-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVASAN AUTO PEÇAS EIRELI ME, SANDRA 

VIRGINA DIAS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que foi entabulado acordo entre as partes às fls. 53/55, o qual foi 

devidamente homologado às fls. 58, no entanto, conforme consta na 

petição de fls. 64/65, os executados não cumpriram com o acordo.

Assim, diante do descumprimento da obrigação, intimem-se os executados 

pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem o referido 

débito, sob pena de prosseguir a execução com a penhora de bens.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 546 Nr: 604-75.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINI & SPADINI LTDA-ME, DAVID 

VERONESE AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Ante a decretação de nulidade da citação dos executados, expeça-se 

mandado de citação, nos termos da decisão de fls. 19.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 112117 Nr: 4436-62.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA, SILCA MENDES 

MIRO BABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO SPEROTTO, VALDIRA SPEROTTO, 

DANIEL SPEROTTO, ELIGO KOOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:25225/MG, SILCA MENDES MIRO BABO - OAB:OAB/MG 

76.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 Ante o pedido de fls. 243, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do 

débito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158549 Nr: 5757-64.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MATTE DISITRIBUIDORA DE PNEUS - 

EMPRESA INDIVIDUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZACHIA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANACLETO GIRALDELI FILHO 

- OAB:15502

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 106/108.

Intime-se a parte executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159661 Nr: 6975-30.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MATTE DISITRIBUIDORA DE PNEUS - 

EMPRESA INDIVIDUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZACHIA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANACLETO GIRALDELI FILHO 

- OAB:15502

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 111/113.

Intime-se a parte executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188084 Nr: 9390-15.2013.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULARROZ INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. DA SILVA E CIA LTDA. - GEFORCE - 

Sistemas de Segurança

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CERUTTI - OAB:OAB/SC 

5814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A, LUDMILA GAZOLA CURTARELLI - OAB:15.319-B/MT, 

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704, SANDRA MARIA ZANARDI 

DINIZ - OAB:14061/MT

 Corrija-se o polo ativo, passando a constar MASSA FALIDA DE 

SULARROZ INDUSTRIAL.

Intime-se a excipiente, na pessoa de seu administrador judicial Dr. Luiz 

Cerutti para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder com o recolhimento das 

custas processuais, conforme determinado às fls. 17/22.

Decorrido o prazo sem o recolhimento das custas, proceda-se a Sra. 

Gestora com o que determina a CNGC.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209336 Nr: 10443-94.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a substituição processual, uma vez que os documentos 

apresentados às fls. 74/75, comprovam a assunção da dívida realizada 

por ANTÔNIO DA SILVA. Anote-se na D.R.A..

Desta forma, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às 

fls. 72/73, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 10443-94.2014.811.0015 – Execução 

de Título Extrajudicial, movido por TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de ANTÔNIO DA SILVA, até a data 

aprazada para o pagamento da última parcela informado no acordo 

(10/09/2018).

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 250320 Nr: 18481-61.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACPONTA - MAQUINAS AGRÍCOLAS 

PONTAGROSSENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN, FRANCIELE 

FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ZANETTI LEAL - 

OAB:22864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se novo mandado de citação dos executados para os endereços 

mencionados às fls. 65/66.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 295693 Nr: 5817-27.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Nato Portilho Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Resende Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FESTNER MARTINS 

MARQUES - OAB:148964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão de fls. 14, devolva-se a Carta Precatória ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais, uma 

vez que a Carta Precatória não está revestida dos requisitos, conforme 

dispõe os art. 260 e 267, I do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 308591 Nr: 13811-09.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARTINS NETO, MARIA DA GRAÇA 

PEPINELLI MARTINS, MARIZE PICHIONI MARTINS, IRINEU MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADECLECY FERREIRA 

MARQUES JUNIOR - OAB:MT - 4.105/O

 Ante a certidão de fls. 11, devolva-se a Carta Precatória ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais, uma 

vez que a Carta Precatória não está revestida dos requisitos, conforme 

dispõe os art. 260 e 267, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 309498 Nr: 14323-89.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRO HERDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MEDINSKI LIMA, INDIANARA TAMIRES 

NEZZI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 315346 Nr: 17872-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & NOGAROLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando cópia da petição inicial, uma vez 

que esta é requisito essencial, conforme preceitua o art. 260, II do CPC, 

sob pena de devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 315463 Nr: 17949-19.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÍSIO LEMOS MELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:1197/TO/4987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 315465 Nr: 17951-86.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS FARIAS, IVANIR AUDETE MORENO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 316522 Nr: 578-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.
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Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 317306 Nr: 1159-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMOVERE EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA., LEONARDO CRESTANI JÚNIOR, MICHEL ALEX 

CRESTANI, FERNANDO BRUNO CRESTANI, SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:13.592/MT, 

GILCENO CALEFFI - OAB:19010/MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 318031 Nr: 1670-21.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ KAYSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CHRISOSTOMO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:MT - 4708/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 69078 Nr: 8693-72.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERSON ANTONIO FERRONATO, JOSEMAR 

FERRONATO, MARIA AUXILIADORA COSTA MARQUES FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216/MT, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - 

OAB:5346-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉLCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4.050-B-MT

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 298/302, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 8693-72.2005.811.0015 – EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por BANCO DO BRASIL S/A em face 

de JOERSON ANTONIO FERRONATO, JOSEMAR FERRONATO e MARIA 

AUXILIADORA COSTA MARQUES FERRONATO, até a data aprazada para 

o pagamento da última parcela informado no acordo (30/09/2025).

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 153243 Nr: 1278-28.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA APARECIDA SANTOS, MAURO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUSTAVO TAVARES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA 

- OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 127/129.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para analise do 

pedido de fls. 128 vº.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 98062 Nr: 5081-24.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ERNANI WOIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:OAB/MT 12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MANGINI ARMANI 

- OAB:36074/PR

 Defiro o requerimento de fls. 134 para o fim de determinar a pesquisa de 

veículos registrados em nome do executado ADELINO LOURENÇO – CPF 

nº 477.902.880-91, por meio do sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar quanto às diligências realizadas; bem como 

apresentar planilha atualizada do débito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157249 Nr: 4366-74.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BENEDITO FERREIRA, URSULA VERA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, GUILHERME ARRUDA CRUZ - OAB:OAB/MT 

12.642, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Ante a certidão de fls. 95, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162224 Nr: 9948-55.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CIDADE ALTA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 60/63.

Intime-se a executada, através de edital (art. 513, §2º, IV do CPC), para 

cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169256 Nr: 4259-93.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418, ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - OAB:26264, 
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AMANDA DE LIMA UMBELINO GOMES - OAB:8736, BARBARA LUIZA 

DE SOUZA SILVA - OAB:134706, BETHANIA FERNANDES DE MIRANDA - 

OAB:133693, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que a procuração juntada às fls. 89/90, 

não outorga poderes ao Dr. Giulio Alvarenga Reale. Desta forma, intime-se 

a parte autora para juntar instrumento procuratório que outorgue poderes 

para desistir ao peticionário de fls. 85.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92397 Nr: 9731-51.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT EXPRESS COMERCIAL E 

IMPORTADORA LTDA. - TECNOMANIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO BONFIM 

MELO - OAB:OAB/SP 128.462, GERCILIO CARLOS JONASSON - 

OAB:6987/MT

 Defiro o pedido de fls. 272. Expeça-se mandado de penhora e avaliação 

de tantos bens quantos bastem para satisfazer o crédito exequendo.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102731 Nr: 9714-78.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INERI FLORI NARDINO, ALBERI CAMPAGNOLO, 

EDELTRAU CAMPAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Verifico que foi entabulado acordo entre as partes às fls. 118/123, o qual 

foi devidamente homologado às fls. 139, no entanto, conforme consta na 

petição de fls. 167, os executados não cumpriram com o acordo.

Assim, diante do descumprimento da obrigação, intimem-se os executados 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem o referido débito, sob pena 

de prosseguir a execução com a penhora de bens.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 153205 Nr: 1240-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORNAL CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER GONÇALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Indefiro o pedido de fls. 104, uma vez que o requerente é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita e a cobrança dos honorários advocatícios 

ficou sobrestada, podendo somente ser executada, caso o credor, ora 

requerido, demonstre que o requerente deixou a condição de 

hipossuficiente, o que não restou comprovado nos autos.

Desta forma, cumpra-se a sentença de fls. 60/69, arquivando-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166327 Nr: 1137-72.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTRB AUTOMOTIVA LTDA - ME, ANTONIO 

ROBERTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

o contrato de cessão de crédito com a especificação de quais títulos 

foram cedidos à cessionária, sob pena de indeferimento da substituição 

processual.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181149 Nr: 2039-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA BEZERRA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED GOVERNADOR VALADARES 

-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASTOR AMARAL FILHO - 

OAB:OAB/MG 41535, IOLANDA QUARESMA MOREIRA - OAB:OAB/MG 

108393, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:56.780/MG

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 205/208.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos de fls. 208.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217281 Nr: 16508-08.2014.811.0015

 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: BAMBU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 (...)pontos controvertidos da demanda, quais sejam, (i) cobrança de 

valores excedentes pela requerida; (ii) legalidade das cobranças 

efetuadas pela requerida; (iii) utilização dos serviços que deram ensejo à 

cobrança de valor superior ao contratado; (iv) dever da requerida em 

restituir os valores supostamente excedentes, em dobro, à parte autora; 

(v) ocorrência de dano moral e sua valoração.As partes ficam cientes de 

que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias(...)Assim, a 

relação existente entre as partes é inquestionavelmente uma relação de 

consumo, na medida em que ambas se subsumem aos conceitos jurídicos 

de consumidor e fornecedor (artigo 2º, caput, e 3º, caput, e § 2º, do 

Código de Defesa do Consumidor), devendo ser aplicadas as normas do 

referido diploma. Assim, tratando-se de relação de consumo, milita em 

favor da requerente (consumidora) a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor(...)Defiro a produção de prova oral consistente na no 

depoimento pessoal das partes, bem como oitiva de testemunhas, 

formulada pela requerente às fls. 217. Frisa-se, por oportuno, que o rol de 

testemunhas deverá ser indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em 

atenção ao art. 357, §4º, do Código de Processo Civil.Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia _10 /_05_/ 2018 , às _13_h: 30min. 

Cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do 

juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos três dias da data da audiência, copia da correspondência 
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de intimação e do comprovante de recebimento (art, 455, § 1º, 

CPC/2015).A inércia do advogado no que concerne à intimação das 

testemunhas importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, 

CPC/2015).Intimem-se as partes para comparecerem e prestarem 

depoimento pessoal, sob pena de confesso(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 252848 Nr: 19747-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO MARCELO GONGORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que foi entabulado acordo entre as partes às fls. 37/40, o qual foi 

homologado às fls. 41. Posteriormente, às fls. 44/45, a exequente 

protocolou um termo aditivo do acordo homologado entre as partes. Desta 

forma, HOMOLOGO O TERMO ADITIVO do acordo entabulado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ademais, ante a manifestação do exequente informando o inadimplemento 

da obrigação (fls. 49/51), intime-se o executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o referido débito sob pena de prosseguir a execução 

com a penhora de bens.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 316023 Nr: 207-44.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO TEICHEIRA TURRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS à execução para 

discussão, deixando de atribuir-lhes efeito suspensivo, nos termos do 

artigo 919, caput, do CPC.

Intime-se o embargado para, impugnar os embargos (artigo 920, do CPC), 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90187 Nr: 7527-34.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BUENO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, LETÍCIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 Defiro o pedido de fls. 164/165. Expeça-se Carta Precatória para a 

comarca de Joinville/SC a fim de efetuar a penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para satisfazer o crédito exequendo.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120322 Nr: 12531-81.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS, PÂMELA 

VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS TADEU SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 90/93.

Intime-se o executado, via edital (art. 513, §2º, IV do CPC), para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao 

débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123177 Nr: 2351-69.2010.811.0015

 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: ALEXANDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO VIEIRA DE ALMEIDA, CHUBB DO 

BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, EDGARD PEREIRA VENERANDA - OAB:30629/MG, GUSTAVO 

GOULART VENERANDA - OAB:81329/MG, MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 332/333. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 2351-69.2010.811.0015 – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

movida por ALEXANDRO DE SOUZA em face de LUCIANO VIEIRA DE 

ANDRADE e CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela denunciada, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 127678 Nr: 6892-48.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS - 

OAB:20.423-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 109/116.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129009 Nr: 8224-50.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT/12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 

- OAB:12199/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 79.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 8224-50.2010.811.0015 – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, movida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS em face de ELIANE CRISTINA DA SILVA.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157132 Nr: 4239-39.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA ZANOLI, JOÃO VITOR ZANOLI BRANDALISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO ADVENTISTA DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A, ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - 

OAB:OAB/MT 9084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - OAB:19757/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390 MT, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:8655/MS

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 191/195.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157524 Nr: 4662-96.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/RS, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 126/129.

Intime-se o executado, por carta com aviso de recebimento (art. 513, §2º, 

II do CPC), para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do 

CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos de fls. 126/129.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159921 Nr: 7259-38.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, ROSANGELA GLESSE BROLESE, SÔNIA APARECIDA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:OAB/MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 163.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160441 Nr: 7837-98.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICE ENDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX DE SOUZA LIMA, ERNESTINA TAVARES 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 227/231.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163763 Nr: 11683-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 921, III c/c §1º do CPC, suspendo os autos pelo 

período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163875 Nr: 11808-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAYCE STEPHANYE ALLGAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALEXANDRE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO JACYNTHO DE 

ARAUJO - OAB:235.135-SP

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 110/112.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165775 Nr: 589-47.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO SANTA RITA LTDA, CESAR 
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CANEPPELE, LUCIANO CANEPPELE, DARCY CANEPPELE, SOLANGEM DE 

LIMA CANEPPELE, APARECIDA BARCO CANEPPELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:OAB/DF 52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da petição de fls. 115, informando que as partes pactuaram um 

acordo, determino a SUSPENSÃO do processo até a data informada 

(08/05/2018).

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188973 Nr: 10281-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA SALETE DA COSTA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10319/MT, NOELI ALBERTI - 

OAB:MT/4.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que foi entabulado acordo entre as partes às fls. 50/52, o qual foi 

devidamente homologado às fls. 53, no entanto, conforme consta na 

petição de fls. 57/59, o executado não cumpriu com o acordo.

Assim, diante do descumprimento da obrigação, intime-se o executado 

pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o referido débito, 

sob pena de prosseguir a execução com a penhora de bens.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 194955 Nr: 16699-87.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 76/77, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 16699-87.2013.811.0015 – Execução 

de Título Extrajudicial, movido por TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de LAERCIO MIGUEL DA SILVA, até a 

data aprazada para o pagamento da última parcela informado no acordo 

(12/10/2025).

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 231708 Nr: 6663-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS PERANDRÉ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SAVOINE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntando aos autos instrumento procuratório que 

outorgue poderes para desistir ao peticionário de fls. 49 (Dr. Rinaldo 

Ferreira da Silva).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 238663 Nr: 11207-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMROTH E IMROTH LTDA ME, WANDER 

WANDERLEI IMROTH, JOCIMARA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 75/76.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 495 Nr: 484-32.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE FUMIO WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVALDO PACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de fls. 103/106, com fulcro no art. 782, §3º do CPC, 

oficie-se o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de 

incluir o nome do executado ODIVALDO PACHE em seus cadastros.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 10875 Nr: 699-66.2000.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPADEL MADEIRAS LTDA, GILMAR ANTONIO 

GABRIEL, JORGE NILDO FRANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Primeiramente, corrija-se o nome do executado JOSÉ NILDO FRANTZ 

fazendo constar JORGE NILDO FRANTZ, conforme petição inicial (fls. 

03/05) e documento de fls. 09.

Desta forma, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 273. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO, o processo Código nº 699-66.2000.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO movida por BANCO BRADESCO S/A em face de DIPADEL 

MADEIRAS LTDA., GILMAR ANTÔNIO GABRIEL e JORGE NILDO FRANTZ.

 Transitada esta em julgado, pagas as custas, pelo executado JORGE 

NILDO FRANTZ, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 27093 Nr: 5076-12.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHAU DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 
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LTDA ME, JOÃO MARIA ALONÇO DOS SANTOS, VERA LÚCIA ANSCHAU 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a 

representação processual juntando o devido instrumento procuratório com 

poderes específicos para desistir, conferidos a Dra. Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins, Dr. Renato Chagas Correa da Silva e Dra. 

Luciana Costa Pereira.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 79520 Nr: 7854-13.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS INDUSTRIA E COM. DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., CARLOS AURELIO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Defiro o pedido de fls. 125/127. Expeça-se ofício a AGÊNCIA DA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI para que efetue a penhora de ativos 

financeiros em nome dos executados NORTE SILOS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MAQUINAS – CNPJ nº 05.262.485/0001-05 e CARLOS 

AURÉLIO DA SILVA VIEIRA – CPF nº 371.312.810-34, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 169.782,13 – cento e sessenta e nove mil 

setecentos oitenta e dois reais e treze centavos).

Com a resposta, havendo indisponibilidade de ativos financeiros, intime-se 

a parte executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as 

quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87301 Nr: 4723-93.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BENEDITO FERREIRA, URSULA VERA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, GUILHERME ARRUDA CRUZ - OAB:OAB/MT 

12.642, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Verifico que às fls. 369 foi deferido o benefício da justiça gratuita aos 

requerentes, bem como, observo que não houve revogação.

Assim, arquivem-se autos, com as baixas e anotações necessárias, sem 

o recolhimento das custas processuais.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109580 Nr: 1950-07.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, defiro o pedido de fls. 115 e 

determino a busca de endereço de ROSEMAR OLIBONI, CPF nº 

973.572.001-91, através dos Sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Ademais, em consulta ao Sistema Apolo, verifico a existência de endereço 

diverso do requerido, qual seja: Rua Primaveras, 953, bairro Jardim 

Jacarandás, Sinop/MT; o qual não foi tentada a sua citação.

Desta forma, expeça-se carta de citação para os endereços encontrados, 

nos termos da decisão de fls. 41/42.

Restando infrutífera as diligências, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120882 Nr: 59-14.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 74.

Intime-se o executado, por carta com aviso de recebimento (art. 513, §2º, 

II do CPC), para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do 

CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165634 Nr: 478-63.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARILDO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, no 

prazo de 10 (dez) dias, trazendo aos autos procuração que outorgue 

poderes aos peticionários de fls. 55 (Dr. Washington Faria Siqueira e Dr. 

André Luiz Pedroso Marques), uma vez que a procuração de fls. 09/10 

está vencida.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167958 Nr: 2851-67.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO SOUZA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE JUELG - 

OAB:14773/MT, SAIONARA SUZANA JUELG - OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta ao Sistema Apolo, verifico a existência de endereço do 

requerido, qual seja: Rua Papa João Paulo II, 1862, bairro Dr. Silvio Botelho, 

CEP 69314-547, Boa Vista/RR; o qual não foi tentada a sua citação.

Desta forma, expeça-se Carta Precatória para o endereço supracitado, 

nos termos da decisão de fls. 21/22.

Restando infrutífera a citação no endereço mencionado, defiro o pedido de 

fls. 44. Cite-se, por edital, o executado ORLANDO SOUSA DE BARROS, 

com prazo de 30 (trinta dias).

Decorrido o prazo de resposta e não havendo pagamento do débito ou 

apresentação de Embargos à Execução, fica desde já nomeado como 

curador especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor Público desta Comarca, 

que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo legal.
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Após, intime-se o exequente para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169650 Nr: 4653-03.2012.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PORFÍRIO VILHALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores depositados 

judicialmente, transferindo o valor vinculado aos autos para a conta 

indicada às fls. 156, em favor da exequente, tendo em vista que seu 

procurador tem poderes para receber (fls. 12).

Ademais, compulsando os autos, verifico que às fls. 128/133, a requerida 

apresentou os documentos enumerados na inicial.

Assim, tendo em vista que as custas já foram pagas (fls. 65/66), 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 175277 Nr: 10854-11.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO LUIZ MARASSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CLAUDIOMAR WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 110.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 10854-11.2012.811.0015 – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, movida por FABRICIO LUIZ MARASSINI em face de 

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179331 Nr: 95-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão de fls. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186603 Nr: 7784-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 53. Desta forma, determino a SUSPENSÃO do 

processo até a data do pagamento da última parcela do acordo 

(31/05/2018).

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, II do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244040 Nr: 14462-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V GREGGIO - TRANSPORTES - ME, VITTO 

GREGGIO, ANASIR GREGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12.623 / mt, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - 

OAB:12623/MT

 Intime-se a exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a 

anuência do executado ANASIR GREGGIO ao acordo entabulado às fls. 

65/67, ou requerer a sua exclusão do feito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 259833 Nr: 3601-30.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 50.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 3601-30.2016.811.0015 – BUSCA E APREENSÃO, movida por 

BV FINANCEIRA S/A em face de MARCIO VIEIRA DA SILVA.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272816 Nr: 11540-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ZANDERLAN FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT/ 18473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

21442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 33.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 11540-61.2016.811.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, 

movida por BANCO PANAMERICANO S.A em face de JORGE ZANDERLAN 

FERRONATTO.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 
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Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 276004 Nr: 13699-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSIMAR COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante estabelece o art. 3º, §9º, do Decreto-Lei nº 911/69, determino 

a restrição do veículo Chassi: 9BSR6X400D3816272, Placa: OBH-8846, 

pelo sistema Renajud.

Após, expeça-se o mandado de busca e apreensão e citação do 

executado, conforme endereço indicado pelo requerente (fls. 60/61).

Restando infrutífera a diligência, fica facultada a requerente, a conversão 

da ação, nos termos do art. 4, caput, do Decreto-Lei nº 911/69.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000810-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA VILELA CABRAL ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES OAB - MT0009062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FITIPALDI (RÉU)

SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Código nº 1000810-71.2016.8.11.0015 Ante a manifestação de ID 

11312418, nomeio como novo perito o expert ALEX CURI, cirurgião geral, 

que poderá ser encontrado na Avenida dos Flamboyants, nº 2145, Jardim 

Paraíso, Sinop/MT, fone: (66) 3517-1800, o qual deverá cumprir o encargo, 

independentemente de compromisso, nos termos da decisão de ID 

6035831. Cumpra-se com urgência uma vez que se trata de processo com 

prioridade de tramitação (idoso). Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004513-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR JUNIOR ODY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004513-73.2017.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados na inicial. Cite-se a parte ré para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários 

advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, 

previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado deverá 

constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta 

do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de 

Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e nem forem 

oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em mandado 

executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o 

autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013445-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CHICATTO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013758-11.2017.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pela exequente. Defiro o requerimento de 

liquidação de sentença, que se processará na forma do artigo 510, do 

CPC. Anote-se na DRA. Cite-se a parte executada, nos termos do pedido 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, nos termos 

do art. 511 do CPC. Após, intime-se a exequente a impugnar a 

contestação, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 10 (dez) dias, indicando com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou diga se pretende o julgamento antecipado. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000182-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DA SILVA ANGELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000182-14.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pela requerente. Tendo em vista que se trata 

de pretensão de recebimento de eventual diferença relativa ao seguro 

DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial é essencial ao 

deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de acordo entre as 

partes depende da realização de tal prova, de modo que, a fim de dar 

maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre as partes, 

determino a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo IML, 

a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente do acidente de 

trânsito. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos 

daquela instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos 

quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado a este 

juízo no prazo de 30 (trinta) dias: 1) As lesões apontadas pela autora são 

decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na inicial? 2) Em 

razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laboral e cotidiana? 3) A referida lesão resultou em invalidez ou 

incapacidade permanente para a parte autora? Tal invalidez/incapacidade 

é definitiva ou provisória? 4) Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau 

de extensão, de acordo com o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP? A parte autora deverá 

comparecer perante o IML, com os documentos necessários, a fim de se 

submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo o laudo aos autos, 

designe a Sra. Gestora data para a audiência de tentativa de conciliação, 

a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no Fórum local. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 
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cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000608-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PEREIRA DE MORAIS (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)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000608-26.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pela requerente. Tendo em vista que se trata 

de pretensão de recebimento de eventual diferença relativa ao seguro 

DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial é essencial ao 

deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de acordo entre as 

partes depende da realização de tal prova, de modo que, a fim de dar 

maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre as partes, 

determino a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo IML, 

a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente do acidente de 

trânsito. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos 

daquela instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos 

quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado a este 

juízo no prazo de 30 (trinta) dias: 1) As lesões apontadas pela autora são 

decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na inicial? 2) Em 

razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laboral e cotidiana? 3) A referida lesão resultou em invalidez ou 

incapacidade permanente para a parte autora? Tal invalidez/incapacidade 

é definitiva ou provisória? 4) Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau 

de extensão, de acordo com o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP? A parte autora deverá 

comparecer perante o IML, com os documentos necessários, a fim de se 

submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo o laudo aos autos, 

designe a Sra. Gestora data para a audiência de tentativa de conciliação, 

a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no Fórum local. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000807-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000807-48.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pela requerente. Tendo em vista que se trata 

de pretensão de recebimento de eventual diferença relativa ao seguro 

DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial é essencial ao 

deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de acordo entre as 

partes depende da realização de tal prova, de modo que, a fim de dar 

maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre as partes, 

determino a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo IML, 

a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente do acidente de 

trânsito. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos 

daquela instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos 

quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado a este 

juízo no prazo de 30 (trinta) dias: 1) As lesões apontadas pela autora são 

decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na inicial? 2) Em 

razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laboral e cotidiana? 3) A referida lesão resultou em invalidez ou 

incapacidade permanente para a parte autora? Tal invalidez/incapacidade 

é definitiva ou provisória? 4) Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau 

de extensão, de acordo com o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP? A parte autora deverá 

comparecer perante o IML, com os documentos necessários, a fim de se 

submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo o laudo aos autos, 

designe a Sra. Gestora data para a audiência de tentativa de conciliação, 

a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no Fórum local. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000812-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

ELIAS PAULO DE SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000812-70.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 15/03/2018, às 13h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 
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local. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000108-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSANIEL JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

CLEBERSON MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

W. J. F. CONSTRUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000108-28.2016.8.11.0015 A citação por edital 

somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do Código de 

Processo Civil. Deste modo, é inviável o seu deferimento antes de 

esgotadas as possibilidades de obter a localização do endereço da parte 

executada. Desta forma, determino a busca de endereço dos executados 

W J F CONSTRUÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA ME – CNPJ nº 

09.550.820/0001-21 e JOSANIEL JOSE DA SILVA – CPF nº 

397.984.459-53, através dos Sistemas Siel, Infojud e Bacenjud. Além 

disso, oficie-se a Junta Comercial solicitando o endereço da empresa. 

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de ID nº 2624825. Restando infrutífera a diligência, defiro o pedido 

de ID nº 11362712. Assim, citem-se por edital os executados W J F 

CONSTRUÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA ME – CNPJ e JOSANIEL 

JOSE DA SILVA, com prazo de 30 (trinta dias). Decorrido o prazo e não 

havendo pagamento do débito pelos executados e/ou apresentação de 

embargos, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal. Apresentada a defesa, intime-se 

a parte autora para que manifeste-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006390-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS EVANGELISTA (RÉU)

GILDA ROCHA SANTOS EVANGELISTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006390-48.2017.8.11.0015 Trata-se de ação de rescisão 

contratual c/c pedido de tutela de urgência de reintegração de posse, em 

que as partes, em audiência de conciliação realizada em 05/10/2017 (Id 

10198331), requereram seja chamada ao processo a Imobiliária Vieira e 

Prado Ltda, aduzindo que foi a intermediadora do negócio jurídico objeto da 

lide celebrado entre as partes, assumindo compromissos com os litigantes. 

DECIDO: O artigo 130 do CPC disciplina as seguintes hipóteses de 

chamamento de terceiros ao processo: “Art. 130. É admissível o 

chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação 

em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra 

um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor 

exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.” A propósito, 

leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “Trata-se de espécie coercitiva 

de intervenção de terceiro, pela qual será integrado à relação jurídica 

processual em virtude de pedido do réu e independentemente da sua 

concordância. (...) Afirma-se que, em respeito ao art. 275 do CC, o 

chamamento ao processo é uma ação incidental regressiva do réu contra 

os demais devedores solidários, de forma que, não sendo formado o 

litisconsórcio entre réu e chamado ao processo, o credor continuaria a 

litigar somente contra quem escolheu litigar.” (Direito Processual Civil, pg. 

298, ano 2016). No caso, pretende o requerente a rescisão de instrumento 

particular de promessa de venda e compra de imóvel celebrado com os 

requeridos, com a consequente reintegração de posse do bem, alegando 

a inadimplência contratual referente à parcela no valor de R$105.000,00 

(cento e cinco mil reais) – Id 7305328. Segundo consta dos autos, a 

Imobiliária Vieira e Prado Ltda foi à intermediadora do negócio jurídico 

celebrado entre as partes, no entanto, não consta como parte integrante 

do contrato a configurar sua responsabilidade para com o cumprimento da 

obrigação pactuada (Id 7305344). Deste modo, não há se falar em 

“chamamento ao processo”, já que não se trata de responsabilidade 

solidária. Ademais, não é possível introduzir a empresa no polo passivo, 

haja vista que não foi apontada a causa de pedir, tampouco pedido 

relacionado a imobiliária. Posto isso, indefiro o pedido formulado entre as 

partes em audiência para o chamamento ao processo da Imobiliária Vieira 

e Prado Ltda, tendo em vista que a terceira não se trata de devedora 

solidária. Reabro o prazo para requeridos apresentarem contestação, que 

passará a fluir a partir da publicação desta decisão. Decorrido o prazo de 

resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem 

produzirem, no prazo de 10 (dez) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002745-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002745-15.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no ID 11673537, e determino a SUSPENSÃO do 

processo nº 1002745-15.2017.8.11.0015 – BUSCA E APREENSÃO movida 

por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

ORIVALDO APARECIDO, até a data aprazada para o pagamento da última 

parcela informada no acordo (08/01/2020). Desta forma, revogo a liminar 

de ID 7279635, bem como determino a baixa da restrição de ID 7312560. 

Proceda-se com o recolhimento do mandado de busca e apreensão. 

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003042-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ANTONIO ZANCANARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003042-56.2016.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID 11239083. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1003042-56.2016.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão, movida por 

OMNI FINANCEIRA S/A em face de ANGELO ANTONIO ZANCANARO. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas, pela parte autora, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, devendo a 

Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005496-72.2017.8.11.0015

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:

JOSE ACRISIO MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005496-72.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID 11258518. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1005496-72.2017.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão, movida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de JOSE ACRISIO 

MARTINS DOS SANTOS. Transitada esta em julgado, pagas as custas, 

pela parte autora, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 282209 Nr: 17184-82.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO SOARES - 

OAB:23.828/O, Kamila Moreira Lohmann - OAB:OAB/RS 79.602, 

MELISSA TELLES BARUFI - OAB:68643/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O

 Vistos etc.(...)determino a intimação da parte ré, por meio de sua 

advogada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline nos autos seu 

endereço(...).(...), concedo em parte a tutela de urgência e, por 

conseguinte, fixo o período de convivência da genitora da seguinte 

forma:a) no período do feriado de carnaval do ano de 2018, A. de O.S. 

poderá a visitar o filho J.P. de O.V. na cidade de Sinop/MT, do dia 11 ao dia 

15 de fevereiro de 2018, das 14h00min às 19h00min, sem pernoite, cada 

dia, devendo entrega-lo ao genitor todos os dias no horário 

estabelecido;b) (...), fixo o período de convivência da genitora durante as 

férias escolares, que serão divididas da seguinte forma: nas férias de 

julho, na primeira metade das férias escolares o menor ficará com a mãe e 

na segunda metade das férias escolares o menor ficará com o pai; nas 

férias seguintes inverte-se e assim sucessivamente; nas férias de verão, 

na primeira metade das férias escolares o menor ficará com o pai e na 

segunda metade das férias escolares o menor ficará com a mãe; nas 

férias seguintes inverte-se e assim sucessivamente.4. Acaso a 

requerente se desloque a esta cidade entre os meses de março e junho e 

agosto e novembro, poderá formular requerimento para exercício de 

visitas nesses períodos, com antecedência, especificando as datas em 

que pretende visitar o filho.(...)6.(...)r.7. Indefiro o pedido de custeio das 

passagens pelo genitor(...).8. Assinalo que o não cumprimento da 

presente decisão, por ambas as partes, poderá ensejar sanção em face 

daquele que a descumprir, inclusive eventual busca e apreensão, 

suspensão do direito de visitas e/ou alteração da guarda.10. (...), 

determino a intimação do requerido, para, querendo, oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias.(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163175 Nr: 11051-97.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMM, AMM, APDFMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641, FABIO RICARDO CAVINA - OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERCIO ERNO 

KETZER, para devolução dos autos nº 11051-97.2011.811.0015, Protocolo 

163175, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42459 Nr: 6864-90.2004.811.0015

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:7201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEDOCIR 

ANHOLETO, para devolução dos autos nº 6864-90.2004.811.0015, 

Protocolo 42459, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159112 Nr: 6394-15.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE RÚPOLO - 

OAB:OAB/MT 16.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6394-15.2011.811.0015

 ESPÉCIE: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: STEFANI PREZOTTO CASARIM

PARTE RÉQUERIDA: RIGOBERTO CASARIN

INTIMANDO: Stefani Prezotto Casarim Filiação: Fernanda Prezotto e 

Rigoberto Casarin, brasileiro(a), menor, Endereço: Travessa das 

Hortencias, Nº 091, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sorriso-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º)

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de gurada promovida pela 

requerente, genitora da menor S.P.C, onde alega que é detentora da 

guarda de fato da mesma.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. 1. Retifique-se a D.R.A. para que conste 

apenas S. P. C. no polo ativo da lide, eis que a mesma atingiu a maioridade 

(fl. 13). 2. A fim de evitar qualquer alegação de nulidade, determino a 

intimação pessoal da exequente S. P. C., no endereço indicado à fl. 104, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (art. 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil). 3. Havendo manifestação, voltem-me 

conclusos. 4. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 
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(CPC, art. 485, § 1º). 5. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve 

ou não manifestação, encaminhando os autos conclusos. 6. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luzimeiry Tomaz 

Nazário, conferi e assino.

Sinop - MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 274433 Nr: 12715-90.2016.811.0015

 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: VGC, JCN, LAG, CGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON FUSTINONI - 

OAB:16392/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)4.4. Ante o exposto, postergo a análise dos pedidos de tutela de 

urgência para após a formação do contraditório.5. Considerando a 

excepcionalidade do caso, a fim de dar celeridade ao feito, dispenso a 

realização de audiência de tentativa de conciliação/mediação.6. Por 

conseguinte, determino a citação pessoal do requerido Elias Chrostowski 

por carta precatória, para, querendo, oferecer contestação, por petição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada do comunicado 

ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem 

devidamente cumprida, em conformidade com o art. 335, “caput” e inciso III 

c/c art. 231, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.7. Oferecida 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em 

conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil.8. Após, com ou 

sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério Público.9. 

Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão.10. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007891-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DA SILVA ALVARES (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 #1007891-37.2017.8.11.0015 AUTOR: 

FABIOLA DA SILVA ALVARES 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: 1007891-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DA SILVA ALVARES (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 , 15 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. Nº DO PROCESSO: 1007891-37.2017.8.11.0015 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: 1007934-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LECI APARECIDA MARIA (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 #1007934-71.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LECI APARECIDA MARIA 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: 1007934-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LECI APARECIDA MARIA (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 , 15 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: 

1007934-71.2017.8.11.0015 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) 
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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: 1007882-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA LEMES (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 , 15 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: 

1007882-75.2017.8.11.0015 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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003393-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON APARECIDO LEITAO (RÉU)

A.P. DA SILVA TESORI & SILVA LTDA - ME (RÉU)

INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO)

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO)

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

MARCELO SEGURA OAB - MT4722/A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 15 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso ID. 10427295, no prazo legal. 

Processo: 1003393-29.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Parte Autora: AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: RÉU: A.P. 

DA SILVA TESORI & SILVA LTDA - ME, INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA 

LTDA., NILSON APARECIDO LEITAO OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003393-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON APARECIDO LEITAO (RÉU)

A.P. DA SILVA TESORI & SILVA LTDA - ME (RÉU)

INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO)

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO)

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

MARCELO SEGURA OAB - MT4722/A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 15 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso ID. 10427295, no prazo legal. 

Processo: 1003393-29.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Parte Autora: AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: RÉU: A.P. 

DA SILVA TESORI & SILVA LTDA - ME, INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA 

LTDA., NILSON APARECIDO LEITAO OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003393-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON APARECIDO LEITAO (RÉU)

A.P. DA SILVA TESORI & SILVA LTDA - ME (RÉU)

INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO)

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO)

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

MARCELO SEGURA OAB - MT4722/A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 15 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso ID. 10427295, no prazo legal. 

Processo: 1003393-29.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Parte Autora: AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: RÉU: A.P. 

DA SILVA TESORI & SILVA LTDA - ME, INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA 

LTDA., NILSON APARECIDO LEITAO OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008075-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HELEODORO BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a) de Sinop - MT o senhor(a), ROSANA 

TEREZA MARTINELLI (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 15 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso ID. 10748909, no prazo legal. 

Processo: 1008075-90.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

FERNANDO HELEODORO BRANDAO Parte Ré: RÉU: ILUSTRÍSSIMO(A) 

SENHOR(A) PREFEITO(A) DE SINOP - MT O SENHOR(A), ROSANA 

TEREZA MARTINELLI, MUNICIPIO DE SINOP OBSERVAÇÃO: O processo 

está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000430-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELLY THEREZA SCHWENGBER KOTHE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA OAB - MT22678/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000430-77.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ELLY THEREZA SCHWENGBER KOTHE RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – DEFIRO o PEDIDO formulado por meio 

do PETITÓRIO de ID. 11729333 e DETERMINO, conforme DECISÃO de ID. 

11688772, DOCUMENTO de ID. 11638985 (Visita Hospitalar Equipe 

Técnica/ERS/SINOP) e RECEITUÁRIO MÉDICO de ID. 11439629, a 

NOTIFICAÇÃO das EMPRESAS “QUALYCARE”, “LIFE CARE SAÚDE 

DOMICILIAR”, “LS HOME CARE” e “DOMICILIAR SAÚDE”, para que, 

conforme ORIENTAÇÃO contida nos OFICIOS nº 218/2016-GAB, nº 

219/2016-GAB e nº 220/2016-GAB, tragam aos autos, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, ORÇAMENTOS referentes a PRESTAÇÃO de 

ATENDIMENTO “HOME CARE” pelo período de 30 (trinta) dias. Com o 

APORTE, SERÁ DETERMINADA a JUNTADA aos autos para POSTERIOR 

NOTIFICAÇÃO da EMPRESA “ESCOLHIDA” para INÍCIO da PRESTAÇÃO 

dos SERVIÇOS a partir do MENOR ORÇAMENTO. II – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 264568 Nr: 6274-93.2016.811.0015

 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: MARCOS WAECHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 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 da Procuradora Jurídica 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 – Por fim, DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 

98 do CPC/2015).

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121548 Nr: 720-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL METAL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, 

LUCIANO HENRIQUE PEREIRA, ALMIR ANTÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que 

manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 87781 Nr: 5211-48.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAX NORTE SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA, 

RAMSÉS JOSE FERREIRA, MÁRCIA CECÍLIA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S.  SOARES (Subprocuradora-Geral  F isca)  - 

OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que 

manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 118638 Nr: 10964-15.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE NARA INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, EDENILSON DE CAMPOS, ADELINO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que 

manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125448 Nr: 4661-48.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE F. C. ALVES - ME, MARLENE 

FANHANI CIARDULO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que 

manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172774 Nr: 7739-79.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226594 Nr: 3682-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALINE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO TAVARES SERAFIM - 

OAB:OAB/SP 267.264, WILZA A. L. SILVA - OAB:OAB/SP 173.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 151467 Nr: 12541-91.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA SIMONETO DE MATOS, E.SIMONETO DE 

MATOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125431 Nr: 4644-12.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DENIZE BATISTELA, LUCIANA 

DENIZE BATISTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 124096 Nr: 3309-55.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. P. DE SOUZA NOLETO-ME, MARIA LÚCIA 

PEREIRA DE SOUZA NOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121547 Nr: 719-08.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR APARECIDO RODRIGUES, 

VALDEMAR APARECIDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 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 às fls. 25 E 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 118972 Nr: 11318-40.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. DE CASTRO NETO ESTOFADOS - ME, 

JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219528 Nr: 17992-58.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

UNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. F. LAMINADOS E COMPENSADOS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos para intimação da parte 

Requerente, para que se manifeste no prazo de dez dias, acerca da 

devolução da Carta Precatória de citação negativa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199454 Nr: 2180-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222062 Nr: 898-63.2015.811.0015

 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: PEDRO MEIRELES VIEIRA, ELISVALDO BARBOSA 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - 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 às fls. 25 E 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218902 Nr: 17590-74.2014.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE DIAMANTINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 188872 Nr: 10175-74.2013.811.0015

 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): LUCILENE MENDES, ANGELO QUEIROZ REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CONCEIÇÃO DOS 

SANTOS - OAB:11911/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 124059 Nr: 3272-28.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO AMAURI DO NASCIMENTO, FLÁVIO 

AMAURI DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que manifeste 

nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 86920 Nr: 4328-04.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA A. C. DE SOUZA - ME, EVA APARECIDA 

CAVALCANTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S.  SOARES (Subprocuradora-Geral  F isca)  - 

OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que manifeste 

nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219257 Nr: 17848-84.2014.811.0015

 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: DIEGO LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180264 Nr: 1087-12.2013.811.0015

 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: ADRIANE CATARINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS, para devolução dos autos nº 1087-12.2013.811.0015, 

Protocolo 180264, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 167515 Nr: 2388-28.2012.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DO AUTOR PARA QUE APRESENTE 

CÁLCULO ATUALIZADO, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 105069 Nr: 11925-87.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAMANTE JOIAS RELOGIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177481 Nr: 13284-33.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE RIBEIRO GOMES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIVID RAFAEL 

DOS SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 

13284-33.2012.811.0015, Protocolo 177481, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 230366 Nr: 5794-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE RIBEIRO DE MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 
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FILHO - OAB:5416-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA SILVA LIMA 

NOGUEIRA - OAB:16050-MT, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 CERTIFICO, a sentença de fls. 17/19 transitou em julgado sem interposição 

de recurso, tendo a parte requerente, ficado ciente da mesma, conforme 

fls.21, e ainda que a parte requerida conf. fls 20vº, razão pela qual 

encaminho os presentes autos ao setor de expedição de documentos 

para expedição de Ofício Requisitório, trasladando cópia da sentença 

destes autos de código 230366 aos autos de código 77239, arquivando o 

de código 230366, intimando ainda o autor para apresentar cálculo 

atualizado com valores discriminados, cópia do contrato de honorários, e 

data de nascimento, CPF e conta bancária do autor e/ou advogado (nos 

autos principais de código 77239, e encaminho os mesmo ao setor de 

expedição de documentos para expedição de Ofício Requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 77239 Nr: 5580-76.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE RIBEIRO DE MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, a sentença de fls. 17/19 transitou em julgado sem interposição 

de recurso, tendo a parte requerente, ficado ciente da mesma, conforme 

fls.21, e ainda que a parte requerida conf. fls 20vº, razão pela qual 

encaminho os presentes autos ao setor de expedição de documentos 

para expedição de Ofício Requisitório, trasladando cópia da sentença 

destes autos de código 230366 aos autos de código 77239, arquivando o 

de código 230366, intimando ainda o autor para apresentar cálculo 

atualizado com valores discriminados, cópia do contrato de honorários, e 

data de nascimento, CPF e conta bancária do autor e/ou advogado (nos 

autos principais de código 77239, e encaminho os mesmo ao setor de 

expedição de documentos para expedição de Ofício Requisitório.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000781-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONITA FRANGUELI BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONICE FRANGUELI DE OLIVEIRA OAB - 496.255.279-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

EMERSON OTTONI PRADO OAB - MS3776 (ADVOGADO)

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(TERCEIRO INTERESSADO)

SILVANA SCAQUETTI PRADO OAB - MS4314 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000781-50.2018.8.11.0015 AUTOR: 

LEONITA FRANGUELI BARROS Vistos etc. 1. Após nova análise dos 

autos, constato que nos documentos encaminhados pela proprietária e 

mantenedora do Hospital Adventista do Pênfigo, foi relatado que o caso da 

autora não é o de “pênfigo foliáceo”, doença que o Hospital é referência 

nacional, mas sim “pênfigo vulgar” e, em especial, que existem outros 

hospitais, inclusive em Mato Grosso, que fazem o tratamento essa doença 

(Id. 11653063): “O nome científico do Fogo Selvagem é “pênfigo foliáceo”, 

doença que o Hospital Adventista do Pênfigo trata com eficiência há quase 

setenta anos. Há outras doenças bolhosas que levam o prefixo de 

Pênfigo, tais como Pênfigo Cicatricial, Pênfigo Vulgar (que é este caso em 

questão), ou até prefixos parecidos como o Penfigóide Bolhoso. Outro 

ponto a considerar é que estas demais doenças bolhosas (inclusive o 

Pênfigo Vulgar, caso dos autos) são também atendidas em uma série de 

outros hospitais inclusive públicos, tais como o Hospital Universitário de 

Cuiabá, Hospital Universitário de Campo Grande, Hospital São Paulo 

(UNIFESP), Hospital das Clínicas (USP), Hospital Universitário da Ilha do 

Fundão (UFRJ), além de hospitais particulares como Hospital Albert 

Einstein e Hospital Sírio Libanês”. 2. Neste sentido, tendo em vista os altos 

valores discriminados pelo Hospital Adventista do Pênfigo para tratamento 

da doença da autora, bem como a existência de outros estabelecimentos 

hospitalares capazes de tratar a referida doença, intime-se a parte autora, 

por meio da Defensoria Pública, para que, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, junte aos autos orçamentos para tratamento da referida 

doença, para fins de verificar qual o menor custo para custeio pelo ente 

estatal. 3. Concomitantemente, intime-se o Estado de Mato Grosso (por 

meio do Diretor do Escritório Regional de Saúde em Sinop/MT (ou quem as 

vezes o fizer), para que imediatamente forneça o tratamento de saúde 

necessário à autora, sob pena de responsabilização civil, criminal e 

administrativa. 4. Com o aporte das informações, voltem-me imediatamente 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO MANDADO, DEVENDO SER CUMPRIDA PELO(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA PLANTONISTA. Sinop/MT, 9 de fevereiro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001201-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS FELICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010386-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB NA IND DA CONST MOB REG NORTE DO EST MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITALINO PRADEBON OAB - MT21111/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico, que o(a) Executado(a) foi devidamente Citado(a), bem como, 

Intimado(a) para no prazo de 03 (três) dias pagar o principal e acessórios 

legais no valor indicado no Mandado, deixou transcorrer o prazo sem o 

devido pagamento do débito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002052-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO PAULO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA OAB - MT0017749A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002052-65.2016.8.11.0015 REQUERENTE: LAERCIO PAULO REQUERIDO: 

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do art. 

38, caput, da Lei nº 9.099/95. Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR, CUMULADA 

COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL, BEM COMO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por LAÉRCIO PAULO em face de 

EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. Compulsando os autos denoto que a parte 

reclamada foi devidamente citada dos termos da presente ação, bem como 

foi intimada a comparecer à sessão de conciliação designada, contudo, 

conforme se depreende do termo de audiência, não compareceu ao ato. 

Assim, tem-se que a requerida é revel. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, 

conforme se verifica na parte final do art. 20 da lei 9099/95, a revelia não 

implica na procedência total do pedido, pois trata-se de presunção relativa. 

É entendimento pacífico que ?os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito? (RTFR 159/73)?. Ainda neste sentido, a jurisprudência tem 

decidido que: ?A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor 

em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)?. ?INDENIZATÓRIA. DANO 

MATERIAL. REVELIA. O NÃO-COMPARECIMENTO DO RÉU À AUDIÊNCIA 

NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, A ADMITIR-SE A VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS, SALVO QUANDO DO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO 

EXSURJA A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.? 

(RECURSO CÍVEL Nº 71000545913, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, 

TURMAS RECURSAIS - JEC, RELATOR: MARTA LÚCIA RAMOS, JULGADO 

EM 26/08/2004). Pois bem, inobstante as arguições ventiladas pelos 

requerentes na peça inaugural, constato a impossibilidade de 

processamento da presente ação neste juízo, eis que há decisão judicial 

que resultou no bloqueio de bens e valores da requerida. Insta mencionar, 

que é de conhecimento notório que a questão relativa à atividade da 

reclamada e à natureza dos contratos com elas firmados é objeto de 

discussão nos autos que tramitam pela 4ª Vara da Justiça Federal de 

Goiás/GO (Proc. n° 0017371-31.2013.4.01.3500), no qual foi determinada 

a indisponibilidade do patrimônio da empresa. Em decorrência dessa 

determinação judicial, inúmeras pessoas, espalhadas por todo o território 

nacional, experimentaram alguma consequência. Nesse contexto, colhe-se 

com clareza que a situação a que estão submetidos os reclamantes, não 

se deve à negativa da parte ré em restituir-lhes os valores ou pagar aquilo 

que restou acordado entre ambos, mas sim que os pagamentos restam 

impossibilitados em decorrência de decisão judicial. In casu, a providência 

almejada pelos autores não merece acolhimento, eis que esse Juízo não 

detém qualquer hierarquia para o fim de revogar total ou parcialmente a 

decisão proferida em outro juízo. Diante de todo o acima exposto, 

vislumbro a incompetência desse Juízo para processar e julgar a presente 

demanda, bem assim diante da inadmissibilidade do procedimento 

pretendido pelos requerentes. ?Ex Positis?,com fulcro no art. 51, inciso II, 

da Lei 9.099/95 e no art. 485, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, não havendo provocação do interessado em 10 (dez) dias, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010069-05.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MARIA MANTOVANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE DACROCE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009353-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CITADELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SANTOS TONON OAB - SP292422 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011735-17.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

MARIA EDILANIA NOGUEIRA DE LIMA OAB - MT0016354A (ADVOGADO)

SILVIA LETICIA DE ALMEIDA OAB - SP0236637A (ADVOGADO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

JULIANA RAMOS FREDDI OAB - SP0222000A (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: 

8011735-17.2010.8.11.0015 EXEQUENTE: ROSINEI BARBOSA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES 

SÃO PAULO S/A - TELESP) Vistos, etc. Ao compulsar dos autos, verifico 

que a Autora já teve seu crédito adimplido através do alvará eletrônico sob 

o n. 258529-4/2016, em nome do seu procurador, uma vez que, consta 

dos autos autorização que lhe confere, dentre outros poderes, os de 

levantar valores, consoante Id 2038878. Com efeito, não havendo outras 

providências a serem adotadas na presente demanda, DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO do feito, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011674-25.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE DE CASTRO TOSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAL MOTOS E MOTORES LTDA -ME (EXECUTADO)

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)
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Tendo em vista que a intimação feita nos autos, erroneamente constou 

apenas intimação para a Parte Promovente, refaço a mesma, intimando 

nesta ocasião as Partes Promovidas. Nos termos da Legislação Vigente, 

intimo os advogado dos Promovidos para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) o que entender de direito, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004660-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (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: 

1004660-02.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SANDRA REGINA MENDES 

REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. 1. De 

proêmio, DETERMINO que a Secretaria da Vara CERTIFIQUE o trânsito 

julgado da sentença/acórdão. 2. Após, em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante do débito acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil. 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTINAÇÃO e 

CITAÇÃO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007159-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANASSES NASCIMENTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ADRIANO VENDRUSCULO (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 16/02/2018 10:00. Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003087-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR BATSCHKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010087-26.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. DOMENI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010201-67.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA DE AZEVEDO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NETO SILVA OAB - MT0008831A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEORIVAL AQUINO DO AMARAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012535-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTIS HERREIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA BERTIEL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013168-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002689-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANARA DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002689-16.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JANARA DA SILVA CUNHA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Ao compulsar dos autos 

verifico que as partes foram intimadas para comparecerem a audiência de 

conciliação designada para o dia 09/02/2017, ás 08hs45, consoante Id 

469.6057. Porém, a audiência fora realizada no dia 07/02/2017, sem a 

presença da Requerida. Com efeito, sem maiores delongas, ACOLHO o 

pedido formulado pela Requerida, sendo assim, DECIDO: 1- TORNO SEM 

EFEITO os atos realizados após a audiência realizada em Id 4806938. 2- 

DETERMINO que seja DESIGNADA nova data para realização da audiência 

de conciliação. 3. INTIMEM-SE as partes para comparecimento na 

audiência a ser designada de acordo com a pauta deste juízo; Serve a 
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presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. As providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA CARDOSO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO OAB - MT15252/B-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000760-45.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DIVINA APARECIDA 

CARDOSO CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. I – Diante da controvérsia 

instalada sobre os valores das faturas de energia elétrica da parte Autora, 

bem como, da alegada hipossuficiência financeira narrada na petição 

inicial formulada na Secretaria deste juizado, DETERMINO a realização de 

"auto de constatação", por Oficial de Justiça, a fim de que, dirigindo-se “in 

loco” até a residência da Autora, descreva quais os eletrodomésticos 

guarnecem o imóvel e quantas pessoas habitam o local; Nesse sentido: 

"ENUNCIADO 12 – A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 

Lei 9.099/1995." II - Após a diligência, com fulcro no art. 35 da Lei 

9.099/95, faculto às partes a apresentação de parecer técnico; III - 

Concomitantemente, CONCLUSO para ulteriores deliberações; Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR JANDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAFÉ DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICK ROMMEL GOMES COTA OAB - PA13881 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/04/2018 17:30. Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010617-69.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA QUEIROZ DE SOUZA ALENCAR (EXEQUENTE)

OLIVETE DE SOUZA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA REAL NORTE TRANSPORTES VIA NORTE REAL LOGISTICA EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que, em consulta ao sistema PJE, verifiquei que a carta precatória 

expedida foi distribuída, por equívoco, ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital. No entanto, verifiquei, também, que a missiva tinha por 

finalidade a intimação da parte promovida para manifestação acerca da 

penhora via RENAJUD. Dessa forma, considerando que após a expedição 

da carta precatória a parte promovida constituiu advogado nos autos, 

neste ato, promovo a intimação da parte executada, via DJE, para que, no 

prazo de 15 dias, se manifeste acerca da penhora via RENAJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012668-14.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013501-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHON WESLEY SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO)

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ANTONIO BASQUERA 87760355149 (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 06/03/2018 09:45. Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013451-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 13/03/2018 09:45. Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005589-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO FONDELI RODRIGUES (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 14/03/2018 08:00. Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011039-73.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACILDO PEDRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012245-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012245-08.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VALDINEY RODRIGUES 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. ACOLHO os pedidos dos patronos das partes 

feito em audiência de conciliação, via de consequência, DEFIRO o prazo 

de 05 (cinco) dias, para os mesmo justificarem o solicitado, Id 11649727; 

2- Desta feita, com ou sem a juntada das justificativas, de tudo 

CERTIFICADO, volte-me conclusos para SENTENÇA. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013385-26.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CESAR DALBOSCO - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013385-26.2015.8.11.0015 REQUERENTE: FABIO CESAR DALBOSCO - 

EIRELI - ME REQUERIDO: JOSE CARLOS DOS SANTOS Vistos, etc. 

ACOLHO justificativa do autor que juntou aos autos atestado médico (Id 

9506979). Com efeito, DECIDO: 1- Remetam-se os autos ao localizador 

próprio de sentença. Serve o presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010514-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.A COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR CARLOS DA SILVA FILHO (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 14/03/2018 08:45. Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012554-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LUIZ RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLI LILIANI MARTINS OAB - MT0018075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007229-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES RODRIGUES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 14/03/2018 13:15. Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011196-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RIZOTTO - ME (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 14/03/2018 13:30. Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011196-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RIZOTTO - ME (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 14/03/2018 13:30. Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010936-32.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN DE JESUS 01893625109 (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu
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 Cod. Proc.: 99449 Nr: 6470-44.2008.811.0015

 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: ARLINDO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Nos termos da legislação vigente, intimo os Advogados das partes para 

que se manifestem acerca dos alvarás expedidos nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 94548 Nr: 1576-25.2008.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR TEREZINHA INÁCIO, OLAVIO FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do lapso temporal já decorrido desde a petição de fl. 168, intime-se 

o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 
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subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GONCALVES NAZARENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 
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ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE INGRITT FREITAG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 
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produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI DUTRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BORGES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MARTINS CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU EDELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 
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Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI JOSE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 
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de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NERI GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIR BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 470 de 648



jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da parte autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que 

cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009353-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CITADELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SANTOS TONON OAB - SP292422 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Considerando que as 

partes desistiram do prazo recursal, após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005940-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HANSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. A Requerida aponta que foram 

realizados os procedimentos corretos para apuração da irregularidade, 

inclusive, perícia pelo IPEM, sendo devidos os valores, de acordo com a 

legislação pertinente. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo 

código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista 

tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à 

luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda 

que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que 

provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, 

do Código Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a 

PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a 

INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece 

prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide versada 

nestes autos conta com todos os documentos necessários ao deslinde 

meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, 

não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ainda sobre a prova pericial, há 

que se considerar que o Laudo Técnico carreado aos autos, foi realizado 

em laboratório autorizado pelo órgão metrológico oficial, conforme 

autorização dada pela Portaria n.º 39, de 7 de fevereiro de 2007, expedido 

pelo Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. Ademais, o consumidor foi 

notificado da data da realização da perícia, podendo acompanha-la 

pessoalmente ou por meio de representante legal. No que tange a defesa 

administrativa apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas 

as irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 
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FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008263-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL PRUDENCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas. A reclamada, por ocasião da defesa, assevera sua ausência 

de culpa no fato versado nos autos, bem como, alega a inexistência de 

dano moral. Cumpre observar que a reclamada é concessionária de 

serviços públicos respondendo objetivamente por danos causados aos 

seus usuários, devendo o reclamante demonstrar nexo causalidade e o 

dano. Além da responsabilidade objetiva elencada na Carta da República, 

também é aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois é 

evidente a relação de consumo. Impondo a parte ré, portanto, responder 

pelos danos causados a seus usuários, a não ser que comprove a 

inexistência do defeito, fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor. 

Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código 

de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se 

de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou as cobranças indevidas que foram efetivadas, bem 

como, que aludidas cobranças foram promovidas pela reclamada. De outra 

banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da licitude nas 

cobranças, porém sequer trouxe documento hábil a comprovar. Verifico 

que a consumidora comprovou devidamente a existência do nexo-causal e 

o dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. 

A reclamada não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor, ignorando, assim, as disposições do art. 333, 

II, do CPC. Aplica-se, portanto, o artigo 42, § único, do Código de Defesa 

do Consumidor, devendo a consumidora cobrada em quantia indevida ter a 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, sendo no 

caso, a importância total de R$469,73 (quatrocentos e sessenta e nove 

reais e setenta e três centavos). No que tange aos alegados danos 

morais, frise-se, que não merece prosperar a tese quanto à necessidade 

da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, 

valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada 

sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são 

lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos 

da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São 

aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ.(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 
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indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se não consegue reverter à situação da 

parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, bem como, para condenar a requerida ao 

pagamento em dobro referente aos valores cobrados indevidamente o que 

perfaz a quantia total de R$ 501,19 (quinhentos e um reais e dezenove 

centavos), com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do 

desembolso, e juros legais a contar da citação, e por fim, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 

1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, 

do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento danoso (Súmulas 

43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código Civil), Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] 

O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da 

Universidade de Franca,1999, pp.123-126
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. A Requerida aponta que foram 

realizados os procedimentos corretos para apuração da irregularidade, 

inclusive perícia, sendo devidos os valores, de acordo com a legislação 

pertinente. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ainda sobre a prova pericial, há que se 

considerar que o Laudo Técnico carreado aos autos, foi realizado em 

laboratório autorizado pelo órgão metrológico oficial, conforme autorização 

dada pela Portaria n.º 39, de 7 de fevereiro de 2007, expedido pelo Diretor 

de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO. Ademais, o consumidor foi notificado da 

data da realização da perícia, podendo acompanha-la pessoalmente ou 

por meio de representante legal. No que tange a defesa administrativa 

apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as 

irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

autora, apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do 

fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos referente à 

recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora do 

autor. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003301-17.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ADELAIDES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 

da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

335, I do CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Relata a parte 

autora que seu nome foi negativado pela reclamada injustificadamente uma 

vez que quitou seus débitos. Em defesa a requerida sustenta a 

inexistência do ato ilícito e o não cabimento da indenização por danos 

morais. É o breve relato. Decido. 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. Inicialmente 

cumpre destacar conforme a lição: "Consumidor é todo indivíduo que se 

faz destinatário da produção de bens, seja ele ou não adquirente, e seja 

ou não a seu turno, também produtor de outros bens." (JOSÉ GERALDO 

BRITO FILOMENO in Curadoria de Proteção ao Consumidor, São paulo, 

APMP – Série Cadernos Informativos -, 1987, p.12). Portanto, diante da 

aplicação do CDC, inverto o ônus da prova. Ao mérito. O nome da parte 

autora foi inserida no rol de inadimplentes, contudo a mesma apresenta 

comprovante de pagamento inerente ao registro realizado pela requerida, 

que sequer fora contestado. De outra banda a empresa ré simplesmente 

sustenta que não agiu com pretensão de lesionar a autora, que deste 

modo não há que se falar em ato ilícito, no entanto, não apresenta 

quaisquer documentos, nem ao menos motivos para continuar mantendo o 

nome da autora no rol de inadimplentes. Razão não assiste a reclamada, 

não há dúvida de que sua conduta provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte reclamante teve o crédito abalado, por um longo período de 

tempo e indevidamente. Tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, na medida em que a reclamada mantém negativação 

que não está respaldada por documento algum, posto que inexiste prova 

nos autos que justifique tamanha demora em dar baixa do nome da parte 

autora no rol dos inadimplentes. No que concerne ao dano moral, é 

importante mencionarmos que a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 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. Insta ressaltar que 

a responsabilidade de referida reclamada como fornecedor 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 a reclamante. 

Cumpre registrar a desnecessidade de provar a existência do dano moral, 

uma vez que se trata de dano in re ipsa: “O dano moral decorrente da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente é considerado in re ipsa, 

isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e 

decorre do próprio fato. Inexistindo critérios determinados e fixos para a 

quantificação do dano moral, recomendável que o arbitramento seja feito 

com moderação, atendendo às peculiaridades do caso concreto (...) (STJ, 

RESP nº 1.105.974/BA, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 13/05/2009, 

grifo de agora).” 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, conforme pontua a jurisprudência: Dano moral 

puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação 

nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de 

uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização (STJ, 

RESP., 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 

34/285). No que tange ao quantum indenizatório, cumpre 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. Nessa trilha leciona 

SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando a inexistência 

do débito em questão, determinando a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito; bem como, 

condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. 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. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. Intime-se as partes e seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003437-14.2017.8.11.0015
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GLEITON ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA VALDIRENE DE JESUS OAB - MT0021060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO LOZZI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 474 de 648



PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI OAB - MT0004360A (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: 

1003437-14.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GLEITON ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: AUTO POSTO LOZZI LTDA VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório. DECIDO. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. I – Preliminar - DA PRESCRIÇÃO Afirma a reclamada 

que a pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, 

§ 3º do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de consumo, 

aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do 

consumidor. Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. - Inépcia 

A parte reclamada alega que a inicial é inepta pela falta de pedido ou 

causa de pedir. Contudo, no Sistema dos Juizados Especiais se aplica de 

forma mitigada o disposto no art. 319 do CPC/15. A parte reclamante 

descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido 

compatível com os fatos narrados. A petição inicial permite, portanto, a 

avaliação do pedido e da causa de pedir e possibilita o exercício da ampla 

defesa. Ademais, no sistema dos Juizados Especiais o pedido sujeita-se 

às regras do art. 14 da Lei n. 9.099/95. Assim, afasto a preliminar em 

referência. II - Mérito Sustenta o promovente que, que parou no 

estabelecimento do requerido para abastecer seu veículo., e solicitou ao 

frentista, que colocasse R$ 10,00 (dez reais), que em razão da demora se 

deu conta de o frentista haver passado do valor solicitado para 

abastecimento, informando que havia solicitado apenas R$ 10,00 e que 

nem ele ou seus acompanhantes dispunham de valores para pagamento 

da diferença verificada, sendo informado com “grosseria” que deveria 

pagar a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Alegou que por não dispor de 

tempo, em razão de compromisso, a única alternativa foi deixar um 

aparelho celular como “penhora”. Disse o requerente, que foi exposto a 

constrangimento ilegal e foi submetido á situação de humilhação, 

sofrimento, por falta de atenção do frentista “grosseiro e mal-educado” e 

teve seu celular recuperado conforme gravação de vídeo. Sem sede de 

contestação a promovida alega que ao contrario o que afirma o 

promovente, o mesmo compareceu no dia 01/11/2016 na sede do 

requerido solicitando o abastecimento de combustível em seu veículo, para 

tanto informou que deveriam ser colocados R$ 100,00 (cem reais) de 

gasolina comum. No momento de finalizar o abastecimento, o requerente 

passou a alegar que havia solicitado apenas a quantia de combustível 

correspondente a R$ 10,00 (dez reais), momento em que o frentista 

interrompeu o procedimento e o convidou a dirigir-se até o caixa do posto, 

e após realizar tentativa de pagamento em seu cartão de débito, não 

conseguiu, assim o requerente afirmou que não dispunha de valores 

consigo, ao que foi proposta a retirada do excedente do combustível. 

Mesmo assim, alegando estar com pressa para compromisso, o 

requerente, não autorizou a retirada e propondo outra alternativa, 

entendeu por bem deixar seu aparelho celular em garantia do pagamento 

pelo combustível. Diz que em momento algum o requerente foi tratado com 

grosseria e nem sofreu qualquer tipo de coação procedendo de livre 

vontade com o depósito em garantia do aparelho celular. É inegável a 

relação de consumo havida entre as partes porquanto a empresa 

promovida, no caso, supostamente destratou o autor, que segundo 

informações da parte promovente, lhe causou danos de ordem moral. A 

demanda versa sobre o pedido de indenização por danos morais 

decorrentes do suposto constrangimento suportado pelo promovente. 

Assim, competia à parte promovente demonstrar que o seu direito, motivo 

pelo qual, de acordo com a regra insculpida no artigo 373, inciso I, do CPC, 

não provando o fato constitutivo de direito, resta improceder aos pedidos. 

Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus 

da prova a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as 

peculiaridades de uns e de outros. A propósito, as regras do ônus da 

prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem 

comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por 

causa da atividade probatória. Assim, o atual Código de Processo Civil 

estabelece que incumbe o ônus da prova: a parte promovente, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito e, a parte promovida à existência de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte promovente. Dessa 

forma, a parte promovente não se desincumbiu de seu encargo no 

transcorrer da lide, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de 

Processo Civil. Não provando os fatos narrados na inicial, não há como 

proceder aos pedidos de dano moral e desconstituição da dívida. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente 

em face do reclamado. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios.
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Processo Número: 1007409-89.2017.8.11.0015
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ANA LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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: 

1007409-89.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANA LUCIA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Dispensado o relatório em 

obediência ao artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, bem como realização de audiência de 

instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 335, I do CPC. Preliminar - Da competência do juizado 

especial Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Inclusive, a requerida não juntou elementos 

probatórios hábeis a justificar a realização de prova pericial técnica, 

ademais é nítida a semelhança entre as assinaturas constantes nos 

documentos que instruem a inicial e os apresentados pela defesa. Assim, 

rejeito a preliminar em epigrafe. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu teve seu nome inserido no cadastro de 

inadimplentes do SPC, por cobranças indevidas por parte da empresa 

Requerida, referente ao débito no valor de R$ 1.576,00, contrato que a 

Reclamante desconhece, eis que nunca solicitou cartão de crédito da 

empresa requerida. Em sua peça de bloqueio, a requerida alega que 

ocorreu a regular contratação de cartão de crédito consignado, tendo a 

requerente realizado saque e desbloqueio do cartão, e que a parte autora 

por mera liberalidade a autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, 

se tornando inadimplente junto a ré e consequentemente teve seu nome 

negativado. No contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada 

carreou aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a 

origem do DÉBITO discutido, (termo de adesão cartão de credito 

consignado banco BMG e autorização de desconto em folha de 

pagamento, devidamente assinados, cópia dos documentos pessoais, 

extratos de pagamentos, faturas e telas sistêmicas), demonstrando, 

assim, a relação jurídica entre as partes, e ainda que a negativação é 

legítima. A requerente impugna genericamente a contestação, alegando 

que não há assinatura nos documentos acostados à defesa. Diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito 

dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma 

narrada na contestação. No caso, conquanto a parte requerente informe, 

em sua exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não 

trouxe aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas 

dívidas, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou, os serviços da ré, e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 
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verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003121-98.2017.8.11.0015
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SISTEMA W KURTEN DE COMUNICACAO SC LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003121-98.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ALINE DE OLIVEIRA 

LANDMANN, JURACI DE SOUZA JUNIOR REQUERIDO: SISTEMA W 

KURTEN DE COMUNICACAO SC LTDA - EPP VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório. DECIDO. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. I – Preliminar ILEGITIMIDADE ATIVA Em que pese à 

arguição de carência da ação, razão não lhe assiste. Com efeito, há 

legitimidades das partes por serem titulares da relação jurídica de direito 

material. Há, por outro lado, interesse de agir, porquanto há adequação 

por se tratar de procedimento correto para o questionamento de sua 

pretensão de direito material. Dessa forma, rejeito a preliminar. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por JURACI DE SOUZA JUNIOR e ALINE DE OLIVEIRA 

LANDMANN em face de SISTEMA W KURTEN DE COMUNICAÇÃO SC 

LTDA-EPP objetivando receber indenização por danos morais em virtude 

de reportagem jornalística que teria maculado sua honra. Contestando o 

pedido, os reclamados suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, e, no 

mérito, afirma que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse ensejar 

indenização por danos morais, mas apenas agiu em exercício regular de 

direito. Pois bem. A reportagem, em síntese, relata o caso de um acidente 

envolvendo os requerentes onde seu filho de 6 meses de idade faleceu, 

onde a imagem do bebe fora veiculada sem a permissão dos requerentes 

e que a matéria tem cunho acusatório. O cerne da questão, então, reside 

em saber se a reportagem, tida como ofensiva à honra dos requerentes, 

extrapolou os limites do direito do órgão de imprensa de noticiar fatos que 

reputa importante levar ao conhecimento dos seus telespectadores. Em 

que pese ter sido veiculada matéria de impacto com a imagem do bebê 

falecido, sobressai do texto o nítido e único intento de informar, não se 

vislumbrando a transposição dos limites admitidos ao direito conferido à 

imprensa pela Constituição Federal (art. 5º, inciso IV c/c o art. 220, da CF). 

Nesse sentido, cumpre destacar que a notícia vem embasada em 

informações e documentos fornecidos pela Autoridade Policial – Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, afastando, assim, a hipótese 

de veiculação de fatos inverídicos. É oportuno registrar, ainda, que após 

uma verificação minuciosa da reportagem em comento, constato que a 

reportagem não faz nem alusão aos requerentes. Como se pode perceber, 

não houve má-fé dos reclamados pela veiculação da notícia e nem 

exercício abusivo do direito, elementos imprescindíveis à configuração de 

abalo moral passível de reparação. Na hipótese dos autos, tem-se a 

ausência de dano moral, já que não ficou caracterizada a violação do 

direito a personalidade da autora, mormente porque o seu nome não foi 

sequer citado na reportagem. Destarte, penalizar e reprimir a manifestação 

de pensamento reproduzida no veículo de comunicação representaria 

inaceitável forma de ocultar e cercear o acesso à informação de 

acontecimentos públicos, conforme deixou assentado o Ministro Celso de 

Mello, no julgamento realizado, no dia 23.03.2011, pelo Supremo Tribunal 

Federal, do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº. 705.630: (...) 

Não se pode desconhecer que a liberdade de imprensa, enquanto 

projeção da liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, 

reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras 

prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, 

(b) o direito de busca à informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de 

criticar. (...) No mesmo sentido, vêm se posicionando os Tribunais de 

Justiça: “Apelação Cível nº. 2009.05158-7. Segunda Câmara de Direito 

Civil de Santa Catarina. Relator: Des. Luiz Carlos Freyesleben. Publicação: 

DJe de 19.08.2010. Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA INFORMANDO A PRISÃO DE 

AUTOR POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ANIMUS 

CALUNIANDI INEXISTENTE. MERA DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA 

POLICIAL. AGENTE EFETIVAMENTE CONDENADO, NA ESFERA CRIMINAL, 

PELA PRÁTICA DE CRIME A ELE IMPUTADO. PREVALÊNCIA DA 

LIBERDADE DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. A 

simples reprodução, por empresa jornalística, de informações constantes 

na denúncia feita pelo Ministério Público ou no boletim policial de 

ocorrência consiste em exercício do direito de informar (STJ, Ministra 

Nancy Andrighi), mormente se o autor é efetivamente condenado, com 

decisão transitada em julgado, na esfera criminal.” Nesse contexto, não 

vislumbrando a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo, inviável a 

condenação dos reclamados ao pagamento da indenização pleiteada. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pelo requerente em face do reclamado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001320-84.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ESCOBAR & ESCOBAR LTDA - 

ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. 

Preliminar Inépcia Suscita a requerida preliminar de ausência de 

documentos indispensáveis para a propositura da ação, sob o argumento 

de que a parte autora não traz prova do suposto dano sofrido. Contudo, 

no Sistema dos Juizados Especiais se aplica de forma mitigada o disposto 

no art. 319 do CPC/15. A parte reclamante descreveu de forma 

compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os 

fatos narrados. A petição inicial permite, portanto, a avaliação do pedido e 

da causa de pedir e possibilita o exercício da ampla defesa. Ademais, no 

sistema dos Juizados Especiais o pedido sujeita-se às regras do art. 14 da 

Lei n. 9.099/95. Assim, afasto a preliminar em referência. Mérito Em 

síntese, a parte Autora postula condenação por danos morais, haja vista 

que o banco Reclamado bloqueou valores em sua conta corrente de forma 

unilateral, não lhe sendo informado o momento e qual motivo, ou seja, sem 

prévia notificação, ademais ficou impedido de utilizar os valores que 

estavam disponíveis em conta corrente mas que fora impedido de retirar. 

O Banco, por sua vez, sustenta que o prejuízo da Autora não foi 

ocasionado intencionalmente, que não houve ilícito praticado pelo banco, 

que o ocorrido nada mais foi do que um mero aborrecimento, que a parte 

autora não tentou resolver extrajudicialmente justamente para tentar 

auferir renda pelo poder judiciário. À vista disso, cabia à Reclamada 

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora, ou seja, de que havia motivos para que o dinheiro do 

autor fosse bloqueado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do 
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qual não se desincumbiu a contento. Nesse panorama, a autora 

demonstrou de modo suficiente, o bloqueio de valores sem prévio aviso da 

conta corrente pela instituição financeira, o que lhe causou inúmeros 

dissabores. Nesse sentido o julgado: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO 

– JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BLOQUEIO DE VALORES SOB O 

FUNDAMENTO DE INADIMPLÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – ALEGAÇÕES INCAPAZES DE 

MODIFICAR A DECISÃO OBJURGADA - RECURSO DESPROVIDO É cediço 

que o art. 557 do CPC permite ao relator negar seguimento ao recurso 

quando constatada sua manifesta inadmissibilidade, improcedência, 

estiver prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 

dominante do respectivo tribunal ou dos Tribunais Superiores. Incorre em 

ato ilícito a instituição financeira ao bloquear valores da conta corrente do 

consumidor, sob o fundamento de inadimplência de empréstimos 

contraídos. Demonstrado o nexo causal entre a conduta lesiva e o dano 

experimentado pelo correntista, subsiste o dever de indenizar. O valor 

arbitrado a título de dano moral deve ser fixado com razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão 

dos danos e à capacidade econômica das partes. Se as alegações 

expendidas nas razões do agravo não têm força para modificar a decisão 

recorrida, seu desprovimento é medida que se impõe. (TJMT. AgR 

60129/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 

11/06/2015) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE – 

FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO 

SEM VALOR LEGAL – VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – VALOR 

ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (...) O dano moral em virtude de bloqueio indevido de conta 

corrente configura independentemente de comprovação do prejuízo 

material sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à 

sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas 

resultantes do fato gerador do dano. A indenização por dano moral deve 

ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por 

outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. (TJMT. Ap 121472/2012, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/08/2013, 

Publicado no DJE 20/08/2013) Pode-se afirmar, portanto, que se cuida de 

típico exemplo de dano moral puro ou “in re ipsa”, que se exaure na 

própria atitude abusiva e/ou ilegal, decorrente de falha operacional da 

instituição bancária, prescindindo de qualquer comprovação da 

repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples constatação 

da cancelamento unilateral sem prévia notificação é suficiente à 

configuração do dever de indenizar. Entendo que o valor a ser fixado a 

título de indenização por danos morais deve atender ao binômio 

“reparação/punição”, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento 

subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, 

reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em 

enriquecimento indevido. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para: 

1- determinar que libere os valores contidos na conta corrente do autor, 

no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais); 2- condenar a Reclamada a título de dano moral na importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON MARQUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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gilberto walta (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Oportuno 

mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a 

conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da 

controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, como limites 

ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer 

dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há 

que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento 

(...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por DILSON MARQUES 

ALVES, em desfavor de GILBERTO WALTA, em que o autor objetiva o 

recebimento do débito representado pelas cártulas de cheque inclusos 

nos autos. O Requerida aponta ilegitimida ativa e passiva. No que tange a 

suposta ilegitimidade passiva, abstrai-se dos títulos que estes foram 

endossados pelo requerido, tornando-se o mesmo, coobrigado ao 

adimplemento. A Lei 7357/85 - Lei do Cheque - determina que: "Art . 21 

Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento." 

Ainda: "Art . 47 Pode o portador promover a execução do cheque: I - 

contra o emitente e seu avalista; II - contra os endossantes e seus 

avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de 

pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, 

escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, 

ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação." 

Nesse sentido: "TJMG"EXECUÇÃO - CHEQUE - ENDOSSO - ASSINATURA 

APOSTA NO VERSO DO TÍTULO - ENDOSSANTE - CONDIÇÃO DE 

COOBRIGADO COM O EMITENTE DO CHEQUE - ART. 21 E 47 DA "LEI DO 

CHEQUE" - VOTO VENCIDO. - Ao endossar a terceiro o cheque de que era 

originalmente credor, o endossante assume, inquestionavelmente, a 

condição de coobrigado pelo pagamento do título, de forma que torna-se 

ele parte legítima para figurar no pólo passivo da ação de execução 

proposta contra o não pagamento do título. (Art. 21 e 47, da Lei 7.357/85). 

(...)" "CHEQUE - EXECUÇÃO - EXEQÜENTE - ENDOSSATÁRIO - 

LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. O endossatário tem a legitimidade 

ativa "ad causam" para a ação de cobrança ou execução contra o 

emitente do cheque. A inexistência de relação jurídica entre o emitente e o 

endossante se trata de matéria a ser dirimida no mérito." Por outro lado, 

tenho que assiste razão ao Requerido quanto a preliminar de ilegitimidade 

Ativa do Requerente. O cheque de número 110672, encontra-se nominal à 

"Izabel Marques da Silva", inexistindo assinatura desta no verso do título, 

transferindo os direitos para o Autor. Assim, tenho que configurada a 

ilegitimidade Ativa para cobrança dos valores estampados na referida 

cártula. DO MÉRITO No mérito, não vislumbro nos autos qualquer fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor. Pelo contrário, a 

cártula comprova fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 

373, inciso I, do CPC, este comprovou que faz jus ao recebimento de 

aludido crédito. Nessa seara, tenho que as alegações da parte requerida 

não merecem prosperar, seja porque não apresenta nenhum fato 

modificativo ou extintivo do direito do autor, ignorando a disposição do 

artigo 373, inciso II, do CPC, seja porque os fatos narrados por si só não 

excluem a responsabilidade do requerido pelo adimplemento do débito. 

Senão vejamos. Sabe-se que o cheque é titulo de crédito, previsto na Lei 

7.357/85, que, por sua natureza, possui as seguintes características: 

literalidade, a obrigação encontra limites de acordo com o que está escrito 

no título; cartularidade, quem possui o título, ou seja, a cártula, poderá 

exigir o cumprimento do direito nela documentada; autonomia, que confere 

circulação ao título, pois fica desvinculado ao negócio jurídico que o 

originou, não podendo uma das partes invocar fatos ligados aos obrigados 

anteriores; e abstração, onde os problemas da relação fundamental não 

podem afetar terceiros de boa-fé. Por isso, os negócios jurídicos que 

envolvam títulos de crédito possuem ritos próprios, que devem ser 

observados tanto pelo  devedor ,  quanto pe lo  credor 

(20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, julgado em 

27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Ademais, de acordo com o art. 906 do 
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Código Civil e art. 25 da Lei do Cheque, não pode o demandado opor ao 

portador do cheque as exceções fundadas em relações pessoais com o 

emitente, salvo se o adquirente do título tiver agido de má-fé; no entanto, 

esta não restou comprovada nos presentes autos. Outrossim, em face da 

citada autonomia e cartularidade do cheque, não é necessária a 

declinação da causa debendi relativamente ao título prescrito para a sua 

cobrança, uma vez que partilho da tese adotada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, que considera desnecessária a indicação da relação jurídica 

originária do título, mesmo nos casos em que a ação tenha sido proposta 

após o biênio previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. Nesse sentido: 

REsp 1018177/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008. Nesse viés, tenho que 

não há necessidade quanto a indicação da causa debendi, bem como, que 

tendo o título circulado opera-se o fenômeno da abstração, não 

merecendo prevalecer as alegações de que não celebrou negócio com o 

requerente, pelo próprio principio da cartularidade. Sem maiores delongas, 

como exposto acima, o título goza de autonomia e independência em 

relação ao negócio que originou sua emissão. Dessa forma, não prospera 

qualquer exceção pessoal oposta a autora, posto que o título circulou. 

Nesse sentido é o seguinte aresto: COMERCIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CHEQUE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES AO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. 01. O não cumprimento da contraprestação pelo 

beneficiário original do título, não impede a cobrança do crédito 

representado no cheque pelo terceiro, em face da autonomia, isto é, são 

independentes entre si as relações jurídicas constituídas em razão de um 

título de crédito, nos termos do artigo 13, caput, da Lei nº 7.357/85: "As 

obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes." 

Corolário disso é a impossibilidade de se impor a terceiros de boa-fé as 

exceções pessoais envolvendo o transmitente da cártula, a teor do 

disposto no artigo 25, do mesmo diploma legal: "Quem for demandado por 

obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 

fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores 

anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento 

do devedor." Para elidir a obrigação vindicada, portanto, mister 

comprovasse a embargante ter a credora agido de má-fé ao receber o 

documento, não o fazendo, prevalece o pleito executivo. Eventual direito 

da embargante poderá se deduzido em ação própria, contra o cedente do 

título. Assim, conclui-se não merecer qualquer reparo a sentença 

hostilizada,devendo, portanto, ser mantida pelos seus próprios e 

judiciosos fundamentos. 02. Responderá a recorrente pelo pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da execução, 

a teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Suspendo a cobrança correlata por 

ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça - artigo 12, da Lei nº 

1.050/60. 03. Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do 

acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Unânime. (20050710136324ACJ, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado 

em 14/03/2006, DJ 24/04/2006 p. 158) “PROCESSO CIVIL. CHEQUE. 

MONITORIA. ENDOSSO. PRINCÍPIO ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSUIDOR BOA-FÉ. O cheque 

endossado a possuidor de boa-fé está revestido pelo princípio da 

abstração. O que torna impossível a oposição de exceções pessoais 

visando a impedir o seu pagamento.” (19980610031226APC, Relator 

HERMENEGILDO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, julgado em 06/05/2002, DJ 

21/08/2002 p. 66) “Ex Positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na petição inicial, para condenar a parte Reclamada a 

pagar ao Reclamante o valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), 

corrigida monetariamente a partir da emissão do respectivo título e, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação para 

pagamento (Resp. 1.556.834). Deixo de condenar a reclamada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Fixo a titulo de HONORÁRIOS ao advogado 

dativo o valor de 1 (uma) URH, devendo ser expedida a competente 

certidão para fins de oportuna execução. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011511-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FARIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (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 C/ PEDIDO TUTELA 

ANTECIPADA. Em síntese aduz o Requerente na petição inicial que 

realizou o pagamento de um débito junto à Reclamada, quitando 

integralmente os valores em atraso. Em consulta aos órgãos de proteção 

ao crédito e verificou que seu nome ainda estava negativado pela Ré. A 

Requerida em sua defesa alegou que a negativação era devida pelo 

atraso no pagamento das parcelas, sustenta ainda ausência de prova 

quanto ao dano moral. Não havendo preliminares, nem vislumbrar 

questões de nulidade passo a análise do mérito. Os documentos 

anexados aos autos demonstrando o pagamento dos débitos, constituem 

prova inequívoca do pagamento, cabendo ao Requerido demonstrar que 

este não ocorreu. O Requerente reconhece que pagou em atraso, 

portanto a negativação ora discutida era devida, não havendo prática de 

ato ilícito por parte da Requerida ao negativar o nome do Requerente, por 

referido débito. Contudo, o dano moral pela negativação não surge apenas 

quando esta é indevida, mas também quando esta, apesar de devida, 

mantem-se por tempo excessivo após o pagamento dos débitos em 

atraso. O art. 43, §3º, CDC estipula prazo de 05 (cinco) dias para os 

fornecedores procedam a correção de dados incorretos em bancos de 

dados, o que no presente caso, equivale a determinar a exclusão do nome 

do consumidor que quitou o débito. Neste sentido entende a 

jurisprudência: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE 

DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO PELO RÉU DE ACORDO ENTRE AS PARTES. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO CADASTRAMENTO. 

1. A parte autora logrou êxito em comprovar que a inscrição foi realizada 

em 15/06/2010 (fl. 09), e que, posteriormente, obteve um crédito 

(decorrente de indenização por queima de aparelho) no valor de R$ 

194,00, o qual a própria requerida compensou com o valor devido, 

conforme consta no documento da fl. 12, restando o valor de R$ 52,14 

que o autor quitou em 22/12/11 (fl. 13). 2. Mesmo após a quitação do 

débito, persistiu o cadastro no SPC, conforme documento expedido em 

28/01/2013 (fl. 09), restando caracterizada a manutenção indevida do 

cadastro. 3. Trata-se, o caso em tela, de dano moral puro, o qual dispensa 

a produção de prova da sua efetiva ocorrência, tendo em vista que a ré 

não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, 

apenas limitou-se a alegar que o consumidor não podia fazer por sua 

exclusiva vontade a compensação dos valores, esquecendo-se que foi 

ela mesma quem compensou. Com a quitação do débito a ré tinha a 

obrigação de promover a exclusão do nome do autor do cadastro do SPC, 

no prazo de cinco dias úteis, conforme o atual entendimento das Turmas 

Recursais, o que não logrou fazer. 4. O valor fixado na origem, R$ 

1.500,00, está aquém dos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais 

Cíveis em casos semelhantes, não merecendo minoração. Sentença 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004507331, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez 

Kachny, Julgado em 06/05/2014 - grifo nosso). Portanto, não agiu com a 

devida diligência a Requerida após a quitação dos valores pelo 

Requerente, cometendo ato ilícito passível de indenização. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Há de se considerar que o Requerente alegou utilizar a 

conta corrente cancelada para receber o salário, porém não trouxe aos 

autos qualquer prova neste sentido. Por derradeiro, tenho que a quantia 
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de R$ 2.000,00 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$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO guerreado; bem como 

CONDENAR a Requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013337-67.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio, cumprindo os fins dispostos no art. 2º da Lei nº 9.099/95. 

Diante do exposto, REVOGO a sentença de id nº 10244576 e HOMOLOGO 

por sentença o acordo realizado pelas partes para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, 

“b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com 

julgamento de mérito. Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da 

Lei 9.099/95). Após a publicação da presente, proceda-se com a 

certificação do trânsito em julgado e com as anotações de praxe e 

ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o competente 

ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012752-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG GOMES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por 

BANCO BRADESCO CARTOES S/A em face da r. sentença de id nº 

8067656, suscitando OMISSÃO na análise da aplicabilidade, no caso em 

concreto, da Súmula 385, STJ. Em breve linhas, a parte Embargada busca 

o cancelamento dos protestos efetivados de seu nome em 16.06.2016 (id 

nº 2262752) e 20.05.2016 (id nº 2262757). Uma vez que ambos os 

protestos referem-se à mesma relação jurídica não é possível considerar 

o segundo, datado de 16.06.2016, para fins de quantificação do dano 

moral. A parte Embargante pretendia, em sede de contestação, ver 

aplicada a Súmula 385, STJ, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” em 

virtude das inscrições do nome da parte Embargada, trazidas em sede de 

contestação, por terceira pessoa jurídica, ocorridas em 09.10.2016. 

Portanto, verifica-se inaplicável ao presente caso a Súmula 385, STJ posto 

que as negativações apresentadas pela parte Embargante se deram em 

data posterior ao protesto tido como indevido. No presente caso, a 

jurisprudência pátria entende pela minoração do dano moral; contudo, tal 

minoração, já foi devidamente efetuada na sentença combatida ao fixar o 

quantum indenizatório no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Não 

havendo, desta forma, qualquer omissão a ser sanada. Bem como não 

verifico indícios protelatórios no presente recurso. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO 

mantendo-a da forma que fora lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008837-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIRENE JOSE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Da 

análise dos autos, verifico que não fora juntado documento hábil pelo 

Autor para comprovar o alegado visto que a nota fiscal constante nos 

autos é de data posterior ao ocorrido que ensejaria os alegados danos 

materiais. O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das 

alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da 

determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas 

alegações. Da análise dos autos, observo que o autor não conseguiu 

fazer prova quanto fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 

373, I, do CPC, uma vez que sequer demonstrou o ato ilícito indenizável da 

parte reclamada. Assim, pela ausência de prova de fato constitutivo do 

direito do autor, tenho que a demanda merece ser julgada improcedente. 

Da análise da exordial, entendo que o pedido de indenização por danos 

morais dever ser rejeitado, porque os fatos versados, não causaram ao 

autor abalo psíquico autônomo independente do constrangimento 

normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e 

sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do 

requerente. No julgamento de caso análogo a jurisprudência assim se 

posicionou, consoante decisões que abaixo colaciono: “(...)DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO 

SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado naqueles 

casos em que o individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, ou seja, 

abalo psíquico em sua vida particular. No entanto, há situações que 
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representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão 

sujeitas por conviver em sociedade e, nessas circunstâncias, não há que 

se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 

2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 

07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Correia Pinto, undefined) Soma-se: “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 

da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) Assim, os requisitos exigidos para a configuração 

da responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram 

ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido 

de condenação da parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo 

assim, DECIDO: “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e 

via de consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011731-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON FERNANDO CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE APARECIDA DE BARROS (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 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” Oportuno 

mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a 

conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da 

controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, como limites 

ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer 

dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há 

que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento 

(...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). 

Cuida-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, em que o autor objetiva 

o recebimento do débito representado pela cártula de cheque incluso nos 

autos. Abstrai-se dos títulos que estes foram emitidos pelo requerido sem 

endosso e possui o requerente a posse dos mesmos. Sendo assim, a 

cártula comprova fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 

333, inciso I, do CPC, este comprovou que faz jus ao recebimento de 

aludido crédito. Observa-se do Termo da Audiência destes autos, que, 

apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada não 

compareceu ao ato, o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. O requerido foi devidamente citado, conforme se 

verifica da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de 

Recebimento, aportados à mov. n.º 27, sendo que para levar a efeito 

referida citação e intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II 

da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Sabe-se que o cheque é titulo de 

crédito, previsto na Lei 7.357/85, que, por sua natureza, possui as 

seguintes características: literalidade, a obrigação encontra limites de 

acordo com o que está escrito no título; cartularidade, quem possui o título, 

ou seja, a cártula, poderá exigir o cumprimento do direito nela 

documentada; autonomia, que confere circulação ao título, pois fica 

desvinculado ao negócio jurídico que o originou, não podendo uma das 

partes invocar fatos ligados aos obrigados anteriores; e abstração, onde 

os problemas da relação fundamental não podem afetar terceiros de 

boa-fé. Por isso, os negócios jurídicos que envolvam títulos de crédito 

possuem ritos próprios, que devem ser observados tanto pelo devedor, 

quanto pelo credor (20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª 

Turma Cível, julgado em 27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Ademais, de 

acordo com o art. 906 do Código Civil e art. 25 da Lei do Cheque, não pode 

o demandado opor ao portador do cheque as exceções fundadas em 

relações pessoais com o emitente, salvo se o adquirente do título tiver 

agido de má-fé; no entanto, esta não restou comprovada nos presentes 

autos. Outrossim, em face da citada autonomia e cartularidade do cheque, 

não é necessária a declinação da causa debendi relativamente ao título 

prescrito para a sua cobrança, uma vez que partilho da tese adotada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, que considera desnecessária a indicação da 

relação jurídica originária do título, mesmo nos casos em que a ação tenha 

sido proposta após o biênio previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. 

Nesse sentido: REsp 1018177/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008. Nesse 

viés, tenho que o título circulado opera-se o fenômeno da abstração, não 

merecendo prevalecer as alegações de que não celebrou negócio com o 

requerente, pelo próprio principio da cartularidade. Sem maiores delongas, 

como exposto acima, o título goza de autonomia e independência em 

relação ao negócio que originou sua emissão. Dessa forma, não prospera 

qualquer exceção pessoal oposta a autora, posto que o título circulou. 

Nesse sentido é o seguinte aresto: COMERCIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CHEQUE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES AO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. 01. O não cumprimento da contraprestação pelo 

beneficiário original do título, não impede a cobrança do crédito 

representado no cheque pelo terceiro, em face da autonomia, isto é, são 

independentes entre si as relações jurídicas constituídas em razão de um 

título de crédito, nos termos do artigo 13, caput, da Lei nº 7.357/85: "As 

obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes." 

Corolário disso é a impossibilidade de se impor a terceiros de boa-fé as 

exceções pessoais envolvendo o transmitente da cártula, a teor do 

disposto no artigo 25, do mesmo diploma legal: "Quem for demandado por 

obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 

fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores 

anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento 

do devedor." Para elidir a obrigação vindicada, portanto, mister 

comprovasse a embargante ter a credora agido de má-fé ao receber o 

documento, não o fazendo, prevalece o pleito executivo. Eventual direito 

da embargante poderá se deduzido em ação própria, contra o cedente do 

título. Assim, conclui-se não merecer qualquer reparo a sentença 

hostilizada,devendo, portanto, ser mantida pelos seus próprios e 

judiciosos fundamentos. 02. Responderá a recorrente pelo pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da execução, 

a teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Suspendo a cobrança correlata por 

ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça - artigo 12, da Lei nº 

1.050/60. 03. Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do 

acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Unânime. (20050710136324ACJ, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado 

em 14/03/2006, DJ 24/04/2006 p. 158) “PROCESSO CIVIL. CHEQUE. 

MONITORIA. ENDOSSO. PRINCÍPIO ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSUIDOR BOA-FÉ. O cheque 

endossado a possuidor de boa-fé está revestido pelo princípio da 
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abstração. O que torna impossível a oposição de exceções pessoais 

visando a impedir o seu pagamento.” (19980610031226APC, Relator 

HERMENEGILDO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, julgado em 06/05/2002, DJ 

21/08/2002 p. 66) Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como devido pela requerida o valor fundado na cártula de R$ 850,00. À 

vista de tais fatos, a procedência do pedido é medida imperiosa. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na petição inicial, para condenar o requerido a pagar ao 

requerente a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), 

corrigida monetariamente a partir do vencimento e acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, desde a citação da ação (artigo 406 do C.C.). Deixo 

de condenar a reclamada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002670-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DOS SANTOS (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. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora quedou-se inerte, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. 

Condeno em custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002632-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PESSOA BRITO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora quedou-se inerte, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. 

Condeno em custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012927-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENCATO & MENCATO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JONES DA CRUZ FLORES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora quedou-se inerte, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. 

Condeno em custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013675-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUA CARLOS ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que os valores são devidos e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 
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autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, 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$ 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$ 2.000,00 (Dois mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, 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: 8012959-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Da 

análise dos autos, verifico que não fora juntado qualquer documento hábil 

pelo Autor para comprovar o alegado visto que os documentos anexados 

aos autos não possuem força probatória tendo em vista um não constar a 

assinatura do requerente e, o outro, constar assinatura aparentemente 

diversa do mesmo. Verifico portanto que não houve a comprovação de 

relação jurídica com o requerido. O julgador não tem o dever de suprir a 

omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos 

litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 373 na 

busca da comprovação de suas alegações. Da análise dos autos, 

observo que o autor não conseguiu fazer prova quanto fato constitutivo 

de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, uma vez que sequer 

demonstrou o ato ilícito indenizável da parte reclamada. Assim, pela 

ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor, tenho que a 

demanda merece ser julgada improcedente. Os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não 

encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa a 

improcedência do pleito autoral. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e via de consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008205-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011530-80.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CHRISTYNA BARBOSA STEINKE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT0006814A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por 

CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA em face da r. sentença de id nº 

10024701, sob o argumento de OMISSÃO quanto à análise do pedido 

alternativo. Insta a manifestar-se a parte Embargada, apresentou seus 

argumentos no id nº 9130651. Porém, compulsando os autos, verifica-se 

OMISSÃO na referida sentença eis que deixou de apreciar o pedido 

alternativa para a exclusão de valores não previstos em contrato. 

Compulsando o contrato objeto da presente demanda (id nº 2270829) 

verifica-se que a Cláusua Única, VI, impõe ao Locatário, ora parte 

Embargante, o custeio da renovação da pintura; todavia, por tratar-se de 

previsão abstrata, era ônus da parte Exequente, trazer aos autos os 

orçamentos para a execução de tal serviço, posto que não há nos autos 

quaisquer documentos hábeis a demonstrar que, para a renovação da 

pintura, seria necessário o adimplemento da importância de um mês de 

aluguel. Em igual sentido, a parte Exequente busca a cobrança de débitos 

oriundos de IPTU; todavia, em seus pedidos mescla o percentual de 

condenação de honorários advocatícios em caso de ser necessária a 

promoção de ação de despejo ou execução, contida na Cláusula Única, IX, 

parágrafo primeiro. Porém, nem uma nem outra cobrança, prosperam. Para 

que fosse viável a cobrança dos débitos referentes à IPTU deveria ter a 

parte Exequente ter trazidos aos autos comprovante de inadimplente dos 

mesmos, bem como especificado referidos valores. A cobrança de 

honorários advocatícios é obstada eis que a parte Exequente promoveu 

por conta própria a presente demanda, valendo-se do rito dos Juizados 

Especiais, onde há a dispensa, num primeiro momento do patrocínio de 

advogado. Não obstante, por tratar-se de obrigação do locatário, ora parte 

Embargante, o inadimplemento do IPTU sujeita este à multa contratual 

prevista na Cláusula Única, VII, que já encontra-se em execução. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para AFASTAR a EXECUÇÃO da MULTA de R$ 700,00 

(setecentos reais) a título de reformas e da MULTA de 20% (vinte 

porcento) sobre o valor da causa quanto ao inadimplemento do IPTU, 

mantendo a sentença proferida em seus demais termos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007958-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN FABIO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 

serviços e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 
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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: 1003008-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, aduziu OMISSÃO quanto a 

sentença proferida nos autos quanto à correção do valor da causa. 

Compulsando os autos os presentes Embargos comportam acolhimento. 

Inicialmente quanto ao valor da causa o art. 292, §3º, CPC permite ao juiz a 

correção de ofício do valor da causa quando verificar que esta “não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor”. Por expressa disposição do art. 291, 

NCPC à toda causa deverá ser atribuído um valor. Em sua exordial a parte 

Requerente atribuiu à causa o valor de R$ 144,41 (cento e quarenta e 

quatro reais e quarenta e um centavo), correspondentes ao débito que 

buscava ver declarado inexigível; todavia, ainda postulou a condenação 

da parte Embargante em danos morais no importe de 20 (vinte) salários 

mínimos, que à época da distribuição perfaziam a importância de R$ 

18.740,00 (dezoito mil e setecentos e quarenta reais), motivo pelo qual o 

valor da causa é obtido pela soma destes valores. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, para 

DETERMINAR a CORREÇÃO do VALOR da CAUSA para o montante de R$ 

18.884,41 (dezoito mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e 

um centavos), mantendo-a da forma que fora lançada em seu demais 

fundamentos. REFIQUE-SE o respectivo campo no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008032-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA VALE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 
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TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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: 1004894-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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 disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, aduziu OMISSÃO da r. sentença de id nº 10336616 quanto à 

análise do pedido de cancelamento da distribuição formulado no id nº 

6083515. Pois bem, compulsando os autos assiste razão à parte 

Embargante, eis que consta dos autos pedido de cancelamento 

imediatamente após a distribuição do presente feito; bem como, verifica-se 

pelo extrato anexado aos autos nº 1004893-96.2017.8.11.0015 que 

consta apenas uma negativação do nome da parte Embargante efetuada 

pela parte Embargada. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para REVOGAR a sentença 

proferida no id nº 10336616 e JULGAR o presente feito EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007998-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DO CARMO JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para melhor situar a questão, 

cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO 

INDEVIDA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, alegando a parte Autora, 

em apertada síntese, que fora surpreendida com cobranças indevidas de 

débitos e, ainda, com a informação de que seu nome estaria negativado 

pelos supostos débitos. A parte reclamada apresentou contestação, 

aduzindo que os valores são devidos e que não restam configurados 

danos morais. Por não haver argüição de preliminares, nem visualizar 

questões de nulidades pendentes de julgamento, passo a análise do mérito 

da lide. No presente caso, era incumbência da requerida comprovar suas 

alegações, consoante dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo 

Civil, no entanto, apenas aduz em sua defesa que os débitos são 

legítimos, deixando de apresentar contrato de prestação de serviço ou 

qualquer documento que comprove a utilização dos serviços pela parte 

Autora. Deste modo, encontra ressonância nos autos a tese da Autora de 

apenas informou-se sobre a existência de disponibilidade do serviço em 

sua localidade, não concretizando a contratação. Logo, tenho como 

imperioso reconhecer INDEVIDO o DÉBITO que deu azo a inclusão do 

nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Elucidado 

este importante ponto controvertido, faz-se possível a análise com maior 

segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de danos 

morais baseia-se no fato da requerida ter imputado unilateralmente, e de 

forma automática débito à parte requerente, promovendo, em razão do 

inadimplemento da referida dívida, a inclusão do nome do mesmo nos 

cadastros de proteção ao crédito, gerando assim todos os danos 

inerentes ao impedimento creditício. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso). Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no 

prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela 

para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a 

vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de 

outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido 

de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando ainda que 

a reclamada cumpriu com a medida liminar deferida nos autos, tenho que a 

condenação abaixo fixada se não consegue reverter à situação da 

requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito 

que deu azo à negativação efetivada em nome da parte Autora, e ainda, 

para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011904-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO DOS SANTOS VERAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Via os presentes Embargos de 

Declaração a parte Requerente reitera o pedido de concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, visando afastar a condenção 

em custas processuais. Compulsando os autos comporta acolhimento o 

presente pedido, eis que em análise à movimentação bancária deste (id nº 

2253142) corrobora a declaração de hipossuficiência encartada aos 

autos. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e 

DOU-LHES PROVIMENTO passando o dispositivo sentencial a constar: Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 
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51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006277-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAFAEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços, histórico de pagamentos, faturas e telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ANDREIA LEAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

HEMILTON HARA OAB - MT21260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A parte Embargante, LARISSA 

ANDREIA LEAL DE OLIVEIRA, aduz OMISSÃO na decisão de id nº 

9926889. Em suas razões afirma que referido provimento quedou-se 

inerte quanto ao pedido formulado em sede de emenda à inicial. 

Compulsando os autos, verifica-se que comportam acolhimento os 

presentes Embargos. Inicialmente a parte Requerente postulou tão 

somente pela exclusão de seu nome de rol de inadimplentes e, 

posteriormente, para que a parte Requerida não impusesse outras 

restrições acadêmicas em face do débito discutido nos autos; contudo, na 

decisão questionada houve tão somente o deferimento quanto à exclusão. 

Estando o débito estudantil em discussão judicial tem-se por corolário 

lógico que nenhuma restrição acadêmica possa advir de tal fato, eis que o 

cerne da demanda é a verificação se existe ou não tal débito. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO passando o dispositivo sentencial a constar e manter a 

decisão em seus demais termos: 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome da 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 2. INTIME-SE a(s) reclamada(s) para que cumpra a presente decisão, 

bem como, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome dos autores, 

até ulterior deliberação deste juízo, ou impor restrições acadêmicas, 

específica e exclusivamente quanto ao débito objeto da presente 

demanda; 3. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 4. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 5. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência de conciliação já designada, oportunidade em que poderão 
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oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, sobretudo no que tange à 

intimação da parte Requerida, quanto a alteração da tutela de urgência 

concedida.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, VIVO S.A., aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no 

id nº 9591049 que julgou procedente os pedidos condenando a parte 

Embargante no pagamento de danos morais. Em que pese os argumentos 

da parte Embargantes estes não prosperam e tem o condão de 

rediscussão do mérito. O cerne da demanda cingia-se à existência da 

relação jurídica entre as partes e, no provimento jurisdicional originário, foi 

reconhecido o caráter indevido da negativação que recaiu sobre o nome 

da parte Requerente; pois bem, conforme fundamentos já contidos na 

sentença proferida. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora 

lançada. Certifique-se quanto à tempestividade do Recurso Inominado (id 

nº 9823174) interposto pelo autor e, eventual trânsito em julgado para a 

parte Requerida; após, retornem os autos conclusos para o recebimento 

do presente. Certificado o trânsito em julgado para a parte Requerida, 

retornem os autos para a análise do pedido de Alvará, eis que esta ainda 

encontra-se em seu prazo recursal, bem como ante a interposição de 

Recurso Inominado é possível a alteração da condenação e de seus 

valores. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013049-22.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013210-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para melhor situar a questão, 

cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO 

INDEVIDA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, alegando a parte Autora, 

em apertada síntese, que fora surpreendida com cobranças indevidas de 

débitos e, ainda, com a informação de que seu nome estaria negativado 

pelos supostos débitos. A parte reclamada apresentou contestação, 

aduzindo que os valores são devidos e que não restam configurados 

danos morais. Por não haver argüição de preliminares, nem visualizar 

questões de nulidades pendentes de julgamento, passo a análise do mérito 

da lide. No presente caso, era incumbência da requerida comprovar suas 

alegações, consoante dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo 

Civil, no entanto, apenas aduz em sua defesa que os débitos são 

legítimos, deixando de apresentar contrato de prestação de serviço ou 

qualquer documento que comprove a utilização dos serviços pela parte 

Autora. Deste modo, encontra ressonância nos autos a tese da Autora de 

apenas informou-se sobre a existência de disponibilidade do serviço em 

sua localidade, não concretizando a contratação. Logo, tenho como 

imperioso reconhecer INDEVIDO o DÉBITO que deu azo a inclusão do 

nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Elucidado 

este importante ponto controvertido, faz-se possível a análise com maior 

segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de danos 

morais baseia-se no fato da requerida ter imputado unilateralmente, e de 

forma automática débito à parte requerente, promovendo, em razão do 

inadimplemento da referida dívida, a inclusão do nome do mesmo nos 

cadastros de proteção ao crédito, gerando assim todos os danos 

inerentes ao impedimento creditício. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso). Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no 

prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela 

para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a 

vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de 

outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido 

de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando ainda que 

a reclamada cumpriu com a medida liminar deferida nos autos, tenho que a 

condenação abaixo fixada se não consegue reverter à situação da 

requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito 

que deu azo à negativação efetivada em nome da parte Autora, e ainda, 

para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009395-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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. Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por MARCELO RIBEIRO ROSA em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS. 

Insurge-se o reclamante quanto ao suposto cancelamento, por parte da 

requerida, de seu voo agendado para o dia 09/06/2017 às 10h10min 

saindo de Cuiabá – MT com destino a Sorriso - MT, fazendo com que o 

autor tivesse que adquirir outra passagem aérea, agora com destino à 

Sinop – MT, para que pudesse realizar uma palestra na cidade de Sorriso - 

MT. Discorre ainda que o voo de Cuiabá a Sinop sofreu atraso de 45 

minutos, gerando danos materiais e morais indenizáveis tendo em vista 

que não conseguiu realizar a palestra na cidade de Sorriso. Da análise 

dos autos, verifico que não fora juntado qualquer documento hábil pelo 

Autor para comprovar o alegado visto que não há comprovação nos autos 

do referido cancelamento do primeiro voo com itinerário Cuiabá x Sorriso. 

Em sede de contestação a requerida aduz que o voo Cuiabá a Sorriso foi 

realizado, contudo, o autor não compareceu para embarque no horário 

determinado. O requerente por sua vez não impugna tal alegação nem 

mesmo traz provas que de fato ocorreu o cancelamento do referido voo. 

O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das alegações 

feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da 

determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas 

alegações. Da análise dos autos, observo que o autor não conseguiu 

fazer prova quanto fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 

373, I, do CPC, uma vez que sequer demonstrou o ato ilícito indenizável da 

parte reclamada. Assim, pela ausência de prova de fato constitutivo do 

direito do autor, tenho que a demanda merece ser julgada improcedente. 

De outro modo, fica comprovado nos autos o atraso de 45 minutos do 

segundo voo com destino Cuiaba x Sinop, quanto ao pedido de 

indenização por danos morais pelo atraso dever ser rejeitado, porque os 

fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. “(...)DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO 

DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO 

DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o 

individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, ou seja, abalo psíquico em 

sua vida particular. No entanto, há situações que representam apenas 

dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver 

em sociedade e, nessas circunstâncias, não há que se falar em dano 

moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 2011.074939-5, Relator: 

Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 07/02/2012, Sexta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Correia Pinto, 

undefined) “(...)MERO ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. 

Os danos morais estão relacionados apenas às situações de efetiva 

violação da dignidade da pessoa humana, sob pena de se banalizar o 

instituto. Assim, somente nos casos em que houver grave abalo 

psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos direitos inerentes à 

personalidade é que se há de reconhecê-los. Os meros incômodos 

decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de 

Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Desse modo, 

insta salientar que o atraso de apenas 45 minutos não configura dano 

moral indenizável sendo considerado apenas mero aborrecimento. Assim, 

os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar moralmente não encontram ressonância nos autos, 

sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de condenação da 

parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo assim, DECIDO: “Ex 

Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de 

consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, 

caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-38.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CRUZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. Deixo de aplicar a multa 

requerida pela parte Autora/exequente, pois não restou convencionado no 

acordo entabulado entre as partes ( id 2075675); “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012573-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por 

TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA. – EPP em face da sentença 

proferida no id nº 8755737 sustentando OMISSÃO desta quanto ao início 

do período de vigência do contrato e análise do pedido de exclusão da 

fidelização. Inicialmente quanto ao prazo de início do período de vigência, 

verifica-se, conforme email enviado pela parte Requerida (id nº 2260517) 

que o início da oferta foi em 19.02.2016. No que tange à repetição do 

indébito, a sentença não contém qualquer omissão, eis que restou clara 

em sua fundamentação que o valor a ser restituído em dobro será aquele 

cobrados acima do montante de R$479,48 (quatrocentos e setenta e nove 

reais e quarenta e oito centavos) após a alteração contratual e, que por 

questão lógica, limita-se até a data do encerramento do serviço. Por fim, 

verifica-se assistir razão à parte Embargante no que tange ao pedido de 

afastamento da multa contratual por quebra da fidelização. Isto porque, no 

presente caso, o inadimplemento contratual que ensejou na rescisão 

contratual do serviço de Internet Box originou-se na conduta da própria 

parte Requerida. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, mantendo-a em seus termos 

demais fundamentos, porém fazendo no dispositivo sentencial constar: 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para CONFIRMAR os efeitos da tutela deferida no 

mov. 2260531; para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO que ensejou 

na negativação do nome da parte autora; para CONDENAR a requerida a 

pagar a parte autora os valores cobrados acima de R$479,48 

(quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos) após a 

alteração contratual ocorrida em fevereiro de 2016 até o encerramento do 

plano, limitando-se ao período de vigência de 24 (vinte e quatro meses), e 
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devidamente comprovado nos autos mediante faturas, a título de 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a 

partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do 

Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), a partir da citação; ainda para AFASTAR A INCIDÊNCIA DE 

MULTA CONTRATUAL por quebra de FIDELIDADE quanto ao serviço de 

Internet Box e a pagar a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 

406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. Por consectário 

lógico, opino pelo indeferimento do pedido contraposto formulado pela 

parte requerida. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020111-16.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERI SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LUIS PERIN (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face da sentença de id nº 9116921 

arguindo OMISSÃO desta quanto à transferência do salvado. 

Compulsando os autos verifica-se que assiste razão à parte Embargante. 

Uma vez que a parte Requerente, ALBERI SANTOS DA SILVA, comprovou 

ser o legítimo proprietári do veículo, inclusive em sede de impugnação à 

contestação (id nº 2221763), trouxe aos autos cópia do DUT devidamente 

preenchido em seu nome; deverá proceder com as atualizações 

cadastrais a fim de viabilizar a transferência do salvado à parte 

Embargante. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e 

DOU-LHES PROVIMENTO, para fazer constar no dispostivo sentencial, 

mantendo-o em seus demais fundamentos: Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial 

para CONDENAR as Requeridas a solidariamente, pagarem à parte 

Requerente a importância de R$ 15.309,00 (quinze mil e trezentos e nove 

reais) devidamente corrigido pelo INPC a partir do evento danoso 

(05.09.2015) com a incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da 

última citação efetivada. No mais, em relação à segunda Requerida 

Mapfre, sua responsabilidade fica restrita ao que foi contratado na 

apólice, nos termos do artigo 760 do Código Civil; bem como, DETERMINAR 

que a parte Requerente adote as providências cabíveis para, no prazo de 

30 (trinta dias) efetuar a transferência da propriedade do veículo 

sinistrado à seguradora e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011993-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO SARTURI POLONIATO (REQUERENTE)

FORTUNATO SARTURI POLONIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REYNALDO HELIO DA COSTA NETO OAB - BA43435 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

FORTUNATO SARTURI POLONIATO e outro em face da sentença de id nº 

10637194 arguindo OMISSÃO desta quanto manifestação dos valores da 

condenação. A controvérsia da demanda gravitou quanto à comprovação 

do pagamento das Notas Fiscais colacionadas aos autos. Em sua exordial 

a parte Requerente afirmou ser credora da importância de R$ 5.400,00 

(cinco mil e quatrocentos reais) representado pelas Notas Fiscais nº 

201600000000008 e 2016000000000009 (id nº 2254100) emitidas 

respectivamente em 25.02.2016 e 01.03.2016; porém, em sede de 

contestação a parte Requerida aduziu ter quitado o débito de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais). Por seu turno, em sede impugnação à 

contestação a parte Embargante trouxe aos autos uma terceira Nota 

Fiscal, emitida em 13.05.2016, no igual valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais). Conforme já destacado na sentença questionada o 

ônus em demonstrar o adimplemento incumbe ao devedor; desta forma, 

comporta acolhimento os presentes embargos, eis que a parte Embargada 

demonstrou o adimplemento de apenas R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais); contudo, existem 03 (três) notas fiscais apresentadas pela para 

Embargante. Nesta esteira, ainda era ônus da parte Embargada 

demonstrar que o valor avençado era apenas R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) e não o valor cobrado na exordial. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHES PROVIMENTO para modificar o 

dispositivo sentencial, fazendo constar a condenação no valor integral 

originalmente cobrado e mantendo-a em seus demais fundamentos: “Ex 

Positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, condenando o reclamado ao pagamento da importância original total 

não adimplida no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), 

corrigida monetariamente a partir dos respectivos vencimento da dívida 

com base no INPC, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 161, § 1º, CTN c/c art. 406, novo CC) desde a citação até o 

efetivo pagamento. De outro modo, com fulcro no artigo 269, inciso I do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, 

vez que os fatos versados nos autos, correspondem apenas a dissabor 

do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em 

sociedade e, nessas circunstâncias, não há que se falar em dano moral, 

sendo caracterizado o mero aborrecimento. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010728-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. PIERONI TRANSPORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA REGIONAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, TRANSPORTADORA REGIONAL LOGISTICA E TRANSPORTE 

LTDA, aduziu OMISSÃO na sentença proferida no id nº 9185425 quanto à 

fixação do termo inicial e do termo final para o computo da diária por 

estadia. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a sentença 

embargada, quanto à alegada omissão, assim manifestou-se: Logo, 

deverá a parte Requerida pagar à parte Requerente a importância de R$ 

8.703,15 (oito mil e setecentos e três reais e quinze centavos) referente 

às estadias dos veículos compreendido entre 15.01.2016 e 18.01.2016, já 

descontadas o prazo de tolerância de 05 (cinco) horas. Portanto, resta 

claro que no valor resultante da condenação já houve o cálculo do valore 

devido em relação ao tempo de estadia, inclusive descontando-se o 

período de tolerância. Não restando qualquer omissão a ser sanada, eis 

que, em verdade, a parte Embargante busca insurgir-se contra o mérito da 

demanda, ou seja, o valor da condenação. Diante do exposto, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-a da 

forma que fora lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002627-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SEITI HORINOUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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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 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” Oportuno 

mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a 

conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da 

controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, como limites 

ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer 

dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há 

que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento 

(...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). 

Cuida-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, em que o autor objetiva 

o recebimento do débito representado pela cártula de cheque incluso nos 

autos. Abstrai-se dos títulos que estes foram emitidos pelo requerido sem 

endosso e possui o requerente a posse dos mesmos. Sendo assim, a 

cártula comprova fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 

333, inciso I, do CPC, este comprovou que faz jus ao recebimento de 

aludido crédito. Observa-se do Termo da Audiência destes autos, que, 

apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada não 

compareceu ao ato, o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 

20: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 

20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de 

conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. 

Sabe-se que o cheque é titulo de crédito, previsto na Lei 7.357/85, que, 

por sua natureza, possui as seguintes características: literalidade, a 

obrigação encontra limites de acordo com o que está escrito no título; 

cartularidade, quem possui o título, ou seja, a cártula, poderá exigir o 

cumprimento do direito nela documentada; autonomia, que confere 

circulação ao título, pois fica desvinculado ao negócio jurídico que o 

originou, não podendo uma das partes invocar fatos ligados aos obrigados 

anteriores; e abstração, onde os problemas da relação fundamental não 

podem afetar terceiros de boa-fé. Por isso, os negócios jurídicos que 

envolvam títulos de crédito possuem ritos próprios, que devem ser 

observados tanto pelo  devedor ,  quanto pe lo  credor 

(20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, julgado em 

27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Ademais, de acordo com o art. 906 do 

Código Civil e art. 25 da Lei do Cheque, não pode o demandado opor ao 

portador do cheque as exceções fundadas em relações pessoais com o 

emitente, salvo se o adquirente do título tiver agido de má-fé; no entanto, 

esta não restou comprovada nos presentes autos. Outrossim, em face da 

citada autonomia e cartularidade do cheque, não é necessária a 

declinação da causa debendi relativamente ao título prescrito para a sua 

cobrança, uma vez que partilho da tese adotada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, que considera desnecessária a indicação da relação jurídica 

originária do título, mesmo nos casos em que a ação tenha sido proposta 

após o biênio previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. Nesse sentido: 

REsp 1018177/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008. Nesse viés, tenho que o 

título circulado opera-se o fenômeno da abstração, não merecendo 

prevalecer as alegações de que não celebrou negócio com o requerente, 

pelo próprio principio da cartularidade. Sem maiores delongas, como 

exposto acima, o título goza de autonomia e independência em relação ao 

negócio que originou sua emissão. Dessa forma, não prospera qualquer 

exceção pessoal oposta a autora, posto que o título circulou. Nesse 

sentido é o seguinte aresto: COMERCIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CHEQUE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES AO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. 01. O não cumprimento da contraprestação pelo 

beneficiário original do título, não impede a cobrança do crédito 

representado no cheque pelo terceiro, em face da autonomia, isto é, são 

independentes entre si as relações jurídicas constituídas em razão de um 

título de crédito, nos termos do artigo 13, caput, da Lei nº 7.357/85: "As 

obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes." 

Corolário disso é a impossibilidade de se impor a terceiros de boa-fé as 

exceções pessoais envolvendo o transmitente da cártula, a teor do 

disposto no artigo 25, do mesmo diploma legal: "Quem for demandado por 

obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 

fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores 

anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento 

do devedor." Para elidir a obrigação vindicada, portanto, mister 

comprovasse a embargante ter a credora agido de má-fé ao receber o 

documento, não o fazendo, prevalece o pleito executivo. Eventual direito 

da embargante poderá se deduzido em ação própria, contra o cedente do 

título. Assim, conclui-se não merecer qualquer reparo a sentença 

hostilizada,devendo, portanto, ser mantida pelos seus próprios e 

judiciosos fundamentos. 02. Responderá a recorrente pelo pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da execução, 

a teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Suspendo a cobrança correlata por 

ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça - artigo 12, da Lei nº 

1.050/60. 03. Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do 

acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Unânime. (20050710136324ACJ, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado 

em 14/03/2006, DJ 24/04/2006 p. 158) “PROCESSO CIVIL. CHEQUE. 

MONITORIA. ENDOSSO. PRINCÍPIO ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSUIDOR BOA-FÉ. O cheque 

endossado a possuidor de boa-fé está revestido pelo princípio da 

abstração. O que torna impossível a oposição de exceções pessoais 

visando a impedir o seu pagamento.” (19980610031226APC, Relator 

HERMENEGILDO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, julgado em 06/05/2002, DJ 

21/08/2002 p. 66) Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como devido pela requerida o valor fundado nas cártulas de R$ 2.580,00 

(dois mil, quinhentos e oitenta reais). À vista de tais fatos, a procedência 

do pedido é medida imperiosa. Diante do exposto, com fulcro no artigo 20 

da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição 

inicial, para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 

2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais), corrigida monetariamente a 

partir do vencimento e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

citação da ação (artigo 406 do C.C.). Deixo de condenar a reclamada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000081-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO VENEROSO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA EXPERIAN S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-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. Compulsando os autos verifico que o autor não 

compareceu em audiência de conciliação, contudo, há contestação da 

requerida com provas suficientes para julgamento meritório, motivo pelo 

qual, passo a análise do mérito. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;” Em síntese sustenta o 

Requerente que teve seu nome incluso em cadastro de inadimplentes sem 

a devida comunicação. Por seu turno a Requerida sustenta que houve 
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comunicação prévia da inscrição, bem como alega não caber a esta 

avaliar a legitimidade da inscrição sendo ausente sua responsabilidade. O 

ponto controvertido da presente lide é a existência de comunicação da 

inscrição. O art. 43, §2º, CDC é claro ao afirmar que quando o nome de 

algum consumidor for inserido em cadastro de inadimplentes deverá 

ser-lhe comunicada tal inclusão. Cabia, portanto, à Requerida demonstrar 

o cumprimento de referida exigência legal, nos termos do art. 333, II, CPC. 

Frisa-se que a presente demanda não visa discutir a legitimidade da 

inscrição, mas tão somente o não preenchimento dos requisitos exigidos 

por lei para a inscrição do nome dos Requerentes. Compulsando os autos 

verifico que a requerida comprova que enviou a notificação à reclamante, 

no mesmo endereço constante nos autos. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos contudo, verifica-se dos autos 

que a mesma quedou-se INERTE. O ônus da prova dos fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do 

CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu 

implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do 

fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não 

precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o 

esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir 

em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer prova a 

respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na contestação, 

posto que desnecessária a produção probatória acerca de questões 

incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de 

Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a 

REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004478-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODETE MARIA RORIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. 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. 

PRELIMINAR No que tange à preliminar de adequação do polo passivo, em 

razão da Operação de Incorporação da sociedade SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, pela empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

LTDA, DETERMINO seja RETIFICADO o polo passivo da demanda, para que 

conste a empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seus 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

demonstrando o pagamento de várias mensalidades comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. “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. 

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: 1002485-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CUBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento. Decido. O deslinde da presente controvérsia não 

exige dilação probatória, eis que, embora verse sobre matéria de direito e 

de fato, desnecessária a produção de prova oral, pois a prova documental 

existente nos autos é suficiente para esclarecer os fatos controvertidos 

(art. 355, inciso I, do CPC). Versam os autos sobre pedido de indenização 

por danos materiais e morais, em que a requerente alega ter fraudes em 

sua conta junto à requerida, no valor de R$ 243,36 em 20/11/2016 e R$ 

181,00 em 21/11/2016. Discorre que informou a fraude e pediu a 

restituição dos valores, por meio dos protocolos de atendimento nº. 

354222850 e 340819209, no entanto, o pedido não foi atendido. Aduz que 

o referido produto não foi entregue. Ante o exposto, requer a restituição 

dos valores, bem como, indenização por danos morais. No que tange a 

requerida PAGSEGURO INTERNET LTDA, a mesma apresentou sua 

contestação, esclarecendo o funcionamento do seu endereço eletrônico, 
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e no mérito, pugnando pela improcedência da ação, por culta exclusiva da 

vítima. Pois bem. Cumpre destacar que restou devidamente comprovado 

nos autos que a Reclamante teve descontado em sua conta junto à 

Requerida R$ 243,36 em 20/11/2016 e R$ 181,00 em 21/11/2016, somando 

o total de R$ 424,36 (quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e seis 

centavos). Ademais, necessário frisar que o requerido não contestou tais 

fatos, com o que, a questão tornou-se incontroversa, consoante artigo 

334, inciso II, do CPC. Os valores foram creditados em favor de um 

terceiro, por meio da plataforma da Requerida, “PAGSEGURO”. Assim, uma 

vez firmado o contrato e tendo o vendedor recebido o preço do produto, a 

reclamada responde objetivamente pelos prejuízos sofridos pelo 

consumidor, a teor do que estabelece o art. 14 do CDC. Não há se falar, 

aqui, em culpa de terceiro como excludente da responsabilidade, pois o 

consumidor não pode ficar à mercê do relacionamento estabelecido entre 

a vendedora do produto e aquele que intermediou a compra, justamente 

para “garantir a lisura da transação”. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. TURMA RECURSAL CIVEL. COMPRA EFETIVADA VIA 

INTERNET. PAGSEGURO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONVERSÃO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PASSIVA AFASTADA. (...) 

Não há falar em ilegitimidade passiva da requerida, à medida que é 

responsável pela gestão dos pagamentos, auferindo lucro com as 

negociações havidas, o que a torna, à obviedade, integrante da cadeia de 

fornecedores. Além do mais, o desconto efetuado em fatura do cartão de 

credito do autor é vinculado ao nome PagSeguro, (...) (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71005341268 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de 

Julgamento: 27/02/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/03/2015)” Verifica-se que a obrigação de 

entrega do bem não fora cumprida, restando ao requerente os prejuízos 

de ordem material, posto que, adimpliu produto que não lhe foi entregue. 

Sendo assim, tenho como INTEGRALMENTE PROCEDENTE o postulado 

DANO MATERIAL, devendo o requerido restituir a parte autora a quantia 

de R$ 424,36 (quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e seis 

centavos), devidamente atualizada desde o desembolso. A restituição 

deverá se dar de forma simples e não em dobro conforme pleiteado, posto 

que não evidenciada a má fé da Requerida, conforme estabelece o art. 42 

p. ú. do CDC. Quanto aos danos morais, ressalvado o entendimento que 

venha acompanhando de que o mero descumprimento contratual não seja 

suficiente para determinar referida indenização, no caso dos autos é 

possível observar que a reclamante sofreu transtornos que fogem à 

normalidade, pois em decorrência de fraude ocorrida na plataforma da 

Requerida, precisou dispender de seu tempo para tentar reaver os 

valores, primeiro administrativamente e depois judicialmente. A Requerida 

por sua vez nem sequer discorreu em sua defesa sobre os protocolos 

informados pela Autora, o que demonstra o descaso com que tratou o 

caso. Destarte, caracterizado o dano moral indenizável. No que se refere 

ao quantum da indenização, a doutrina e jurisprudência orientam que, para 

o seu justo arbitramento, o juiz deve levar em consideração o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação 

da ofensa e de seus efeitos. Há ainda de se levar em consideração no 

presente caso, o caráter punitivo/dissuasório da responsabilidade civil, 

quando a reclamada adota conduta inadequada, a fim de se evitar a sua 

reiteração do futuro. Dessa forma, no caso sub judice, tendo como 

parâmetro os critérios acima referidos, a fixação da indenização no valor 

equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites 

do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou à 

reclamante. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, para o fim de CONDENAR O REQUERIDO a ressarcir à 

parte Autora a quantia de R$ 424,36 (quatrocentos e vinte e quatro reais e 

trinta e seis centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês, 

desde o respectivo desembolso e, ainda, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir desta data, nos termos da 

Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos também a partir desta data (Sumula 16 da Turma 

Recursal Única), ambos até o efetivo pagamento. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, 

caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010627-11.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

HELOISA MICHELLE MOREIRA CAMARGO DOS SANTOS OAB - 

MT0016813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(EXECUTADO)

BRASIL USA COMERCIALIZACAO DE RESORTS LTDA (EXECUTADO)

BRASIL PROPERTIES COMERCIALIZACAO DE PROPRIEDADE DE FERIAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI OAB - SP0109493A (ADVOGADO)

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença interposto por RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE 

INTERCAMBIO LTDA aduzindo ILEGITIMIDADE PASSIVA em face da 

penhora on line efetivada no id nº 10261545. Em breve síntese, houve 

prolação de sentença (id nº 2326498) cujo dispositivo sentencial assim 

fixou: Diante do exposto, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, para fins de: 1) RESCINDIR O CONTRATO DE PROMESSA DE 

CESSÃO DE USO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL VINCULADA AO TEMPO 

DE USO ? REGIME DE TEMPO COMPARTILHADO 7B 4492 pactuado entre 

as partes, mediante o PAGAMENTO DA MULTA DE 10% prevista na 

Cláusula 12, Parágrafo Único; 2) DETERMINO ainda que as requeridas 

BRASIL USA COMERCIALIZAÇÃO DE RESORTS LTDA ? ME e BRASIL 

PROPERTIES COMERCIALIZAÇÃO DE PROPRIEDADE DE FÉRIAS LTDA ? 

ME, SOLIDARIAMENTE, PROMOVAM a RESTITUIÇÃO do montante 

adimplido pela autora, monetariamente atualizado, já devidamente 

DESCONTADO a MULTA da RESCISÇÃO por ora decretada (referente à 

10% do valor do contrato); 3) CONFIRMO os efeitos da decisão 

interlocutória proferida em mov. n.º 07. Deixo de condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Referida sentença foi confirmada pela E. 

Turma Recursal por seus próprios fundamentos (id nº 2326523) e 

transitada em julgado (id nº 2326525). Iniciada a fase de Cumprimento de 

Sentença, a parte Exquente, PATRICIA SOARES DE LIMA, e as partes 

Executadas, BRASIL PROPERTIES COMERCIALIZACAO DE PROPRIEDADE 

DE FERIAS LTDA - ME e BRASIL USA COMERCIALIZACAO DE RESORTS 

LTDA, entabularam acordo extrajudicial (id nº 2326538), devidamente 

homologado (id nº 2326540), porém inadimplido e ensejado o 

prosseguimento do presente feito. Apesar dos argumentos expostos pela 

parte Exequente, a tese defensiva da parte Impugnante prospera e 

encontra óbice no art. 265, CC: “A solidariedade não se presume; resulta 

da lei ou da vontade das partes”. Isto porque, a sentença a quo não 

condenou a parte Impugnante, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS 

DE INTERCAMBIO LTDA; mas também, ante o fato de que o presente 

cumprimento de sentença deriva de acordo inadimplido no qual a parte 

Impugnante não participou. Ora, se a parte Impugnante não figurou no 

acordo inadimplido, ela e seu patrimônio são ilegítimos para responderem 

pela satisfação do crédito perante inadimplência de terceiros. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO e, via de consequência, 

DETERMINO o levantamento, em benefício da Impugnante, RCI BRASIL - 

PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA, do valor penhorado. 

Intime-se esta a informar os dados bancários. Intime-se a parte Exequente 

para que dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011172-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDREIA MORESCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ANDREIA MORESCHI em desfavor de FASIPE CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA ME. Insurge a reclamante quanto a suposta agressão física sofrida 

por funcionários da Instituição de Ensino ao tentar solucionar problemas 

referente ao financiamento estudantil FIES. Discorre que foi entregue um 

documento para que a requerente assinasse, entretanto, não concordou 

com tal ato e requereu a funcionária que deixasse levar o referido 

documento para que após a leitura o devolvesse com eventual assinatura. 

Aduz que nesse momento as funcionárias ao tentaram tirar o documento a 

força agrediram a autora com empurrões e arranhões. Em sede de 

contestação a Requerida alega que foram tomadas todas as providências 

cabíveis as quais lhe cabia a fim de apurar o ocorrido, junta aos autos Ata 

de Reunião Extraordinária do Conselho Superior da Fasipe – Curso de 

Fisioterapia, onde colheu os depoimentos das partes envolvidas no ato. 

Aduz que diferente do alegado, ninguém identificou quaisquer escoriação 

existente no corpo da requerente. Evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis, apesar da Requerida alegar não 

ter ocorrido qualquer agressão física, a reclamante junta aos autos provas 

que comprovam o alegado como B.O sob o n.º2016.49498, fotos das 

lesões corporais além de exame de corpo de delito. Em sede de 

contestação a Requerida não obteve êxito em desconstituir as provas 

carreadas nos autos. Insta salientar que foi oportunizado ás partes 

audiência de instrução para produção de provas, entretanto, ambas em 

audiência informaram a dispensa da instrução processual. Logo, não há 

que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso 

porque todo o ocorrido transcende o mero aborrecimento do cotidiano. 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. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

equivalente à R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao reclamante, que servirá, a 

um só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. “Ex positis”, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte reclamante, para condenar a reclamada a pagar ao 

reclamante o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização 

por DANOS MORAIS, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença. DECLARO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005899-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDO MOREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, o Reclamante ajuizou AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aduz a inicial que a parte Reclamante 

contratou os serviços da Ré para implementar seu negócio no mês de 

janeiro de 2016, no entanto, em julho do mesmo ano realizou o 

cancelamento. Discorre que sofreu cobrança indevida realizada em sua 

conta corrente no mês 09/2016 no valor de R$ 164,32. Pugna então, 

restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos 

morais. Na defesa apresentada pela Reclamada, sustenta a 

inaplicabilidade do CDC e no mérito que direito não assiste à parte autora, 

uma vez que a mesma estava ciente da contratação. Sem prolegômenos, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência;”. Inicialmente, há 

que se esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. Inobstante, tal benesse conferida por Lei não isenta o Reclamante 

de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a este, 

portanto, produzir o mínimo de prova necessária para que se vislumbre, de 

um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e a possibilidade de 

pleiteá-lo em face de outrem. Ressalto que o objetivo da inversão do ônus 

da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da defesa do direito do 

consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer mais facilmente uma 

demanda, em detrimento das garantias processuais do fornecedor-Réu. 

"In casu", caberia ao demandante comprovar os pagamentos das “taxas” 

e mensalidades dos meses anteriores, a fim de comprovar a inexistência 

de débitos pretéritos. Das alegações da Autora e dos documentos 

carreados, não há qualquer prova que os pagamentos estavam todos em 

dia. Logo, não há que se falar em restituição de valores, muito menos em 

supostos danos morais a serem indenizados, uma vez que não restou 

comprovado fato constitutivo de direito do autor. "Ex Positis", JULGO 

IMPROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial e por consectário 

jurídico lógico, DECLARO O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011276-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSANGELA MIRANDA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS MARCIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MIGUEL SANCHEZ PEREZ (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 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” Oportuno 

mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a 

conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da 

controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, como limites 

ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer 

dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há 

que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento 

(...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). 

Cuida-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, em que o autor objetiva 

o recebimento do débito representado pela cártula de cheque incluso nos 
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autos. Abstrai-se dos títulos que estes foram emitidos pelo requerido sem 

endosso e possui o requerente a posse dos mesmos. Sendo assim, a 

cártula comprova fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 

333, inciso I, do CPC, este comprovou que faz jus ao recebimento de 

aludido crédito. Observa-se do Termo da Audiência destes autos, que, 

apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada não 

compareceu ao ato, o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 

20: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 

20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de 

conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. 

Sabe-se que o cheque é titulo de crédito, previsto na Lei 7.357/85, que, 

por sua natureza, possui as seguintes características: literalidade, a 

obrigação encontra limites de acordo com o que está escrito no título; 

cartularidade, quem possui o título, ou seja, a cártula, poderá exigir o 

cumprimento do direito nela documentada; autonomia, que confere 

circulação ao título, pois fica desvinculado ao negócio jurídico que o 

originou, não podendo uma das partes invocar fatos ligados aos obrigados 

anteriores; e abstração, onde os problemas da relação fundamental não 

podem afetar terceiros de boa-fé. Por isso, os negócios jurídicos que 

envolvam títulos de crédito possuem ritos próprios, que devem ser 

observados tanto pelo  devedor ,  quanto pe lo  credor 

(20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, julgado em 

27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Ademais, de acordo com o art. 906 do 

Código Civil e art. 25 da Lei do Cheque, não pode o demandado opor ao 

portador do cheque as exceções fundadas em relações pessoais com o 

emitente, salvo se o adquirente do título tiver agido de má-fé; no entanto, 

esta não restou comprovada nos presentes autos. Outrossim, em face da 

citada autonomia e cartularidade do cheque, não é necessária a 

declinação da causa debendi relativamente ao título prescrito para a sua 

cobrança, uma vez que partilho da tese adotada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, que considera desnecessária a indicação da relação jurídica 

originária do título, mesmo nos casos em que a ação tenha sido proposta 

após o biênio previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. Nesse sentido: 

REsp 1018177/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008. Nesse viés, tenho que o 

título circulado opera-se o fenômeno da abstração, não merecendo 

prevalecer as alegações de que não celebrou negócio com o requerente, 

pelo próprio principio da cartularidade. Sem maiores delongas, como 

exposto acima, o título goza de autonomia e independência em relação ao 

negócio que originou sua emissão. Dessa forma, não prospera qualquer 

exceção pessoal oposta a autora, posto que o título circulou. Nesse 

sentido é o seguinte aresto: COMERCIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CHEQUE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES AO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. 01. O não cumprimento da contraprestação pelo 

beneficiário original do título, não impede a cobrança do crédito 

representado no cheque pelo terceiro, em face da autonomia, isto é, são 

independentes entre si as relações jurídicas constituídas em razão de um 

título de crédito, nos termos do artigo 13, caput, da Lei nº 7.357/85: "As 

obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes." 

Corolário disso é a impossibilidade de se impor a terceiros de boa-fé as 

exceções pessoais envolvendo o transmitente da cártula, a teor do 

disposto no artigo 25, do mesmo diploma legal: "Quem for demandado por 

obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 

fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores 

anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento 

do devedor." Para elidir a obrigação vindicada, portanto, mister 

comprovasse a embargante ter a credora agido de má-fé ao receber o 

documento, não o fazendo, prevalece o pleito executivo. Eventual direito 

da embargante poderá se deduzido em ação própria, contra o cedente do 

título. Assim, conclui-se não merecer qualquer reparo a sentença 

hostilizada,devendo, portanto, ser mantida pelos seus próprios e 

judiciosos fundamentos. 02. Responderá a recorrente pelo pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da execução, 

a teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Suspendo a cobrança correlata por 

ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça - artigo 12, da Lei nº 

1.050/60. 03. Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do 

acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Unânime. (20050710136324ACJ, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado 

em 14/03/2006, DJ 24/04/2006 p. 158) “PROCESSO CIVIL. CHEQUE. 

MONITORIA. ENDOSSO. PRINCÍPIO ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSUIDOR BOA-FÉ. O cheque 

endossado a possuidor de boa-fé está revestido pelo princípio da 

abstração. O que torna impossível a oposição de exceções pessoais 

visando a impedir o seu pagamento.” (19980610031226APC, Relator 

HERMENEGILDO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, julgado em 06/05/2002, DJ 

21/08/2002 p. 66) Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como devido pela requerida o valor fundado nas cártulas de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). À vista de tais fatos, a procedência do pedido é medida 

imperiosa. Diante do exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para condenar o 

requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigida monetariamente a partir do vencimento e acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, desde a citação da ação (artigo 406 do C.C.). Deixo 

de condenar a reclamada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011815-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMIR LUIS TROMBETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - MT0019729A 

(ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGO SPEROTTO (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 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” Oportuno 

mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a 

conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da 

controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, como limites 

ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer 

dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há 

que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento 

(...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). 

Cuida-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, em que o autor objetiva 

o recebimento do débito representado pela cártula de cheque incluso nos 

autos. Abstrai-se dos títulos que estes foram emitidos pelo requerido sem 

endosso e possui o requerente a posse dos mesmos. Sendo assim, a 

cártula comprova fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 

333, inciso I, do CPC, este comprovou que faz jus ao recebimento de 

aludido crédito. Observa-se do Termo da Audiência destes autos, que, 

apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada não 

compareceu ao ato, o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 

20: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 

20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de 

conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de 
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veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. 

Sabe-se que o cheque é titulo de crédito, previsto na Lei 7.357/85, que, 

por sua natureza, possui as seguintes características: literalidade, a 

obrigação encontra limites de acordo com o que está escrito no título; 

cartularidade, quem possui o título, ou seja, a cártula, poderá exigir o 

cumprimento do direito nela documentada; autonomia, que confere 

circulação ao título, pois fica desvinculado ao negócio jurídico que o 

originou, não podendo uma das partes invocar fatos ligados aos obrigados 

anteriores; e abstração, onde os problemas da relação fundamental não 

podem afetar terceiros de boa-fé. Por isso, os negócios jurídicos que 

envolvam títulos de crédito possuem ritos próprios, que devem ser 

observados tanto pelo  devedor ,  quanto pe lo  credor 

(20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, julgado em 

27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Ademais, de acordo com o art. 906 do 

Código Civil e art. 25 da Lei do Cheque, não pode o demandado opor ao 

portador do cheque as exceções fundadas em relações pessoais com o 

emitente, salvo se o adquirente do título tiver agido de má-fé; no entanto, 

esta não restou comprovada nos presentes autos. Outrossim, em face da 

citada autonomia e cartularidade do cheque, não é necessária a 

declinação da causa debendi relativamente ao título prescrito para a sua 

cobrança, uma vez que partilho da tese adotada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, que considera desnecessária a indicação da relação jurídica 

originária do título, mesmo nos casos em que a ação tenha sido proposta 

após o biênio previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. Nesse sentido: 

REsp 1018177/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008. Nesse viés, tenho que o 

título circulado opera-se o fenômeno da abstração, não merecendo 

prevalecer as alegações de que não celebrou negócio com o requerente, 

pelo próprio principio da cartularidade. Sem maiores delongas, como 

exposto acima, o título goza de autonomia e independência em relação ao 

negócio que originou sua emissão. Dessa forma, não prospera qualquer 

exceção pessoal oposta a autora, posto que o título circulou. Nesse 

sentido é o seguinte aresto: COMERCIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CHEQUE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES AO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. 01. O não cumprimento da contraprestação pelo 

beneficiário original do título, não impede a cobrança do crédito 

representado no cheque pelo terceiro, em face da autonomia, isto é, são 

independentes entre si as relações jurídicas constituídas em razão de um 

título de crédito, nos termos do artigo 13, caput, da Lei nº 7.357/85: "As 

obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes." 

Corolário disso é a impossibilidade de se impor a terceiros de boa-fé as 

exceções pessoais envolvendo o transmitente da cártula, a teor do 

disposto no artigo 25, do mesmo diploma legal: "Quem for demandado por 

obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 

fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores 

anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento 

do devedor." Para elidir a obrigação vindicada, portanto, mister 

comprovasse a embargante ter a credora agido de má-fé ao receber o 

documento, não o fazendo, prevalece o pleito executivo. Eventual direito 

da embargante poderá se deduzido em ação própria, contra o cedente do 

título. Assim, conclui-se não merecer qualquer reparo a sentença 

hostilizada,devendo, portanto, ser mantida pelos seus próprios e 

judiciosos fundamentos. 02. Responderá a recorrente pelo pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da execução, 

a teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Suspendo a cobrança correlata por 

ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça - artigo 12, da Lei nº 

1.050/60. 03. Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do 

acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Unânime. (20050710136324ACJ, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado 

em 14/03/2006, DJ 24/04/2006 p. 158) “PROCESSO CIVIL. CHEQUE. 

MONITORIA. ENDOSSO. PRINCÍPIO ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSUIDOR BOA-FÉ. O cheque 

endossado a possuidor de boa-fé está revestido pelo princípio da 

abstração. O que torna impossível a oposição de exceções pessoais 

visando a impedir o seu pagamento.” (19980610031226APC, Relator 

HERMENEGILDO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, julgado em 06/05/2002, DJ 

21/08/2002 p. 66) Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como devido pela requerida o valor fundado nas cártulas de R$ 11.500,00 

(onze mil e quinhentos reais). À vista de tais fatos, a procedência do 

pedido é medida imperiosa. Diante do exposto, com fulcro no artigo 20 da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, 

para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 

11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir 

do vencimento e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação 

da ação (artigo 406 do C.C.). Deixo de condenar a reclamada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020166-64.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT0006177A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por 

ALEXANDRE AUGUSTIN em face de VONEI BARP SERVICOS – EPP. A 

parte Embargante, reitera os argumentos já apreciados em sede de 

sentença aduzindo que ingressou com a recuperação judicial de sua 

empresa, motivo pelo qual deveria incidir a suspensão prevista no art. 6º 

da Lei nº 11.101/05. Todavia, reitera-se, por tratar-se de fato impeditivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, II, CPC era ônus da parte 

Embargante, trazer aos autos referidas provas, sendo inviável a 

suspensão de plano sem que estivesse encartado nos autos cópia dos 

atos constitutivos demonstrando que a parte Embargante pertence ao 

quadro socitário, bem como cópia da petição inicial do referido 

procedimento falimentar. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

EMBARGOS à EXECUÇÃO, determinando o regular prosseguimento da 

presente execução, em seus ulteriores termos expropriatórios. DEFIRO o 

pedido de penhora on-line via BACEN-JUD com fulcro no art. 523, §3º, 

NCPC. Junte-se aos autos cópia da operação; após, intime-se a parte 

Exequente para manifestar-se, requerendo o que entender de direito. Com 

fulcro no art. 55, parágrafo único, II da Lei nº 9.099/95 CONDENDO a parte 

Embargante no pagamento de custas processuais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009128-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CIRINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que a requerente e o primeiro requerido, 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES -TAP, resolvem por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que 

referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho 

óbice. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código 

de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo em relação ao requerido 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES –TAP, com RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). 

Dando continuidade a lide somente contra a segunda requerida, 

designe-se audiência de conciliação conforme pauta deste juizado. 

Publique-se. Intime-se Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001090-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON LUIZ BENELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 

ocorreu após cancelamento do negócio jurídico com a mesma. A 

Reclamada por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos 

danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. MÉRITO É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006930-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELIGTHON SALES ALVES DE DEUS (REQUERIDO)

JOSE DUARTE DE PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 
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conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDIR FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE TAL, vulgo LUIZ DA OFICINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por ANTONIO VALDIR FERNANDES em 

face de LUIS CARLOS PERLIN, objetivando o recebimento de metade dos 

valores desembolsados na construção de muro que divide os imóveis 

residenciais dos mesmos, bem como, indenização por supostos danos 

morais. Observa-se dos autos que o Requerido apresentou sua 

contestação IMTEMPESTIVAMENTE. A audiência ocorreu no dia 

04/08/2017 (sexta feira), fixando o prazo de 05 (cinco) dias para o 

Requerido apresentar sua defesa. Considerando o final de semana, o 

prazo do Requerido teve inicio na segunda feira, findando na sexta feira, 

dia 11/08/2017, no entanto, o Requerido apresentou sua defesa apenas 

no dia 14/08/2017. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. A matéria colocada em litígio encontra-se prevista 

no art. 1.297 do Código Civil: “Art. 1.297. O proprietário tem direito a 

cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou 

rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à 

demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a 

renovar marcos destruídos ou arruinados, repart indo-se 

proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.” A 

obrigação disposta no referido artigo é propter rem, ou seja, em razão da 

coisa. Noutras palavras, a obrigação adere à coisa independente do titular 

do domínio. A requerente juntou os documentos (orçamentos e recibos) 

para provar as despesas de material de construção e mão de obra. O réu, 

como antevisto, é REVEL, mas olhando sua contestação, verifico que 

embora tenha genericamente contestado os valores do orçamento 

apresentado pela autora, não apresentou outro orçamento, ônus que lhe 

incumbia segundo o disposto no art. 373, II do CPC. Portanto, acato o valor 

cobrado a título de mão de obra para condenar o réu em metade desse 

valor – R$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais). Quanto ao 

ressarcimento do material empregado, tenho que o valor de R$ 1.765,00 

(mil setecentos e sessenta e cinco reais) serve de base para, calculando 

a sua metade, indenizar a autora – R$ 882,50 (oitocentos e oitenta e dois e 

cinquenta). Em números finais, a condenação é de R$ 2.412,50 (dois mil, 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). No que tange aos 

postulados danos morais, tenho que o mesmo não merece procedência, 

eis que a situação vivenciada, trata-se de mero aborrecimento. Conforme 

entendimento jurisprudencial: Ementa. CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - APELAÇÃO -ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

ESCORIAÇÕES LEVES - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE OFENSA OU 

LESÃO À HONRA - MERO DISSABOR - RECURSO NÃO PROVIDO. - 

Ausente a comprovação do abalo psicológico ou das lesões de ordem 

moral, faz-se indevida a indenização por danos morais à vítima de 

acidente ocorrido em ônibus, configurando-se o fato como mero 

aborrecimento. (TJ-MG - Apelação Cível : AC 10024102722816001 MG) 

“Os dissabores do cotidiano não podem ser confundidos com os sintomas 

caracterizadores do verdadeiro dano moral, sob pena de, por obra dos 

tribunais, se tornar insuportável, a ponto de inviabilizar, a própria vida em 

sociedade” (TJDF – 1ª T. – Ap. 2004.01.1062485-0 – Rel. José Guilherme 

de Souza – j. 07.06.2005 – DJU 01.07.2005 – RT 838/284). “Ex Positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o 

Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.412,50 (dois mil, 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) corrigidos 

monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a contar da citação, pelo que DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.. Nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008874-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ED CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 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 
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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: 1011810-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILSON DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155/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. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por 

SISAN ENGENHARIA LTDA em face de DEVANILSON DA COSTA LIMA. A 

parte Embargante, em breve síntese, aduz incompetência do Juízo, falta de 

pressupostos processuais e no mérito pela ausência de relação jurídica. O 

primeiro pressuposto processual a ser preenchido trata-se da 

competência deste Juízo para apreciar a lide; nesta esteira, sustenta a 

parte Embargante, incompetência em face de tratar-se de título de crédito 

endossado por pessoa jurídica à pessoa física, o que incidiria na vedação 

do art. 8º, §1º da Lei nº 9.099/95. Contudo, a Turma Recursal do E. TJMT 

há muito já fixou entendimento no sentido de a vedação contida no art. 8º, 

§1º supra aplicar-se tão somente quanto a pessoa jurídica cedente não 

puder demandar perante este Juízo. Neste sentido vide: […] É evidente 

que o comando legal citado tem por intenção evitar as transferências de 

direitos, destinadas a burlar a limitação de competência que impede a 

colocação das pessoas jurídicas, que não estejam enquadradas como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, no pólo ativo das demandas 

a tramitar perante os Juizados Especiais. …] (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 120090162999/2013, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 16/01/2013 - grifo nosso) E, 

havendo comprovação de que a pessoa jurídica cessionária enquadra-se 

como Microempresa (id nº 11336565) tem-se por viável a presente 

demanda. Tem-se por incontroversa a circulação do título de crédito e, 

neste cenário, ante a automonia do título, ocorre a abstração quanto aos 

direitos contidos na cártula. Tanto que é esta a dicção legal do art. 13 da 

Lei nº 7.357/85: “As obrigações contraídas no cheque são autônomas e 

independentes”. É pacífico na jurisprudência pátria que a discussão da 

causa debendi somente é possível quando o título não tenha circulado ou 

quanto o terceiro esteja de má-fé. Neste sentido é o texto legal: Art . 25 

Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor 

ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou 

com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 

conscientemente em detrimento do devedor. Ainda, em igual pensamento 

entende a jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. REJEIÇÃO. 

INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. EXEQUENTE QUE OPTOU, 

INICIALMENTE, POR EFETUAR A COBRANÇA DOS CHEQUES COM BASE 

NAS DISPOSIÇÕES DA LEI 9.099/1995. […] Demanda proposta antes de 

expirar o prazo de 06 (seis) meses aplicável à espécie (artigos 33 e 59 da 

Lei 7.357/1985).Pretensa discussão a respeito da causa debendi. 

Descabimento. Circulação dos títulos. Portador que os recebeu, como 

visto, mediante endosso. Cheques autônomos, desvinculados de negócio 

subjacente. Inoponibilidade de exceções pessoais, salvo se demonstrado 

que o portador adquiriu as cambiais com intuito fraudulento. Inexistência, 

sequer, de indício nessa direção. Boa-fé não derruída. Persistência da 

dívida. Sentença mantida. Reclamo desprovido. (TJSC - AC: 

00073744520108240011, Relator: RONALDO MORITZ MARTINS DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, Data de Publicação: 

15/12/2017 - grifo nosso). RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES NOMINAIS. 

ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA. CHEQUE QUE CIRCULOU 

MEDIANTE ENDOSSO. Hipótese de desnecessidade de comprovação da 

causa subjacente. Aplicação dos princípios da abstração e autonomia 

conferidos aos títulos de créditos. Inoponibilidade de exceções pessoais 

perante o portador de boa-fé. Recurso improvido. (TJRS - RCIV: 

00676118120178219000, Relator: VIVIAN CRISTINA ANGONESE 

SPENGLER, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de Publicação: 

04/12/2017 - grifo nosso). A presunção de boa-fé da parte Exequente não 

foi ilidida pela prova documental carreada aos autos; verifica-se que na 

notificação extrajudicial encaminhada à pessoa jurídica endossante (id nº 

11052002) não consta o título em execução, bem como não há 

demonstração de quando ocorreu o pedido de comunicação, o que 

viabilizaria a verificação da boa-fé da parte Exequente. Por fim, tem-se 

que o preenchimento dos requisitos legais da cártula executada, bem 

como a regularidade do endosso a parte Exequente, determinam o 

prosseguimento do feito; devendo a parte Executada, voltar-se contra sua 

devedora original. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

EMBARGOS à EXECUÇÃO, determinando o regular prosseguimento da 

presente execução, em seus ulteriores termos expropriatórios. Antes de 

proceder com a análise do depósito do veículo dado em garantia, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação para o mesmo; após, intimem-se as 

partes a manifestarem-se sobre a avaliação e após retornem os autos 

conclusos para a análise do pedido de depósito do bem ao Exequente. 

Com fulcro no art. 55, parágrafo único, II da Lei nº 9.099/95 CONDENO a 

parte Embargante no pagamento de custas processuais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005046-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUARAPARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (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: 

1005046-32.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LUCIO BARBOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: GUARAPARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Vistos 

etc. Dispensado o relatório, consoante permissivo legal do artigo 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Passo a fundamentar: Não há falar em complexidade da 

causa, pela necessidade de prova complexa, sendo suficientes ao 

deslinde as provas documental e oral produzidas. Quanto ao mais, a 

relação travada nos autos é de consumo, de modo que cabia à 

demandada trazer aos autos fatos desconstitutivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, II, do Código de 

Processo Civil, e sua combinação com o artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Narra o autor que comprou diversos materiais de 

construção para uma obra em sua residência, que o vendedor da 

requerida prometera que os materiais seriam entregues no dia seguinte, 

que fora entregue parcialmente impossibilitando a continuidade da obra, 

fato esse que lhe gerou danos materiais eis que contratou pedreiro e 

betoneira. Em decorrência de tais fatos requer a condenação da requerida 

ao pagamento de danos morais e materiais pela má prestação de serviços. 

A prova acostada dá notícia dos atrasos na entrega das mercadorias, 

sem justificativa aparente. Além disso, não há documento que comprove a 

ciência do autor em relação ao alegado prazo de até 60 dias para entrega 

de mercadorias por encomenda, o que se faz necessário para afastar 

eventual culpa da ré pela demora. A ré não nega a demora na entrega, 

apesar de indicar que tal era do conhecimento do autor, prova que não 

veio aos autos. Assim, considerando o prazo que o autor aprazou para 

conclusão das entregas, e os percalços daí decorrentes, suportados pelo 

autor, deve a demandada ser condenada a indenizá-lo, moralmente. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 499 de 648



indenização, entretanto, deve assumir cunho dissuasório, a fim de evitar a 

reiteração da conduta, e alertar a ré para que a ciência dos prazos seja 

feita de forma documentada, afastando futuras alegações de demoras 

excessivas. Fixo, pois, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia nem 

tão alta a ponto de causar o enriquecimento injustificado do autor, nem tão 

baixa que se torne inexpressiva, atendendo aos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade, atinentes ao caso concreto. Com 

relação aos danos materiais, restou demonstrado nos autos, referente a 

contratação de pedreiro e de aluguel de betoneira, devendo ser 

ressarcido de forma simples a importância de R$ 560,00 (quinhentos e 

sessenta reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a 

súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a citação válida. Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida, bem como o valor de R$ R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais). 

Em relação aos danos materiais, consigno que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial – INPC/IBGE, desde o evento 

danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 

1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 

do Código Civil. Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011418-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DE ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (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: 

1011418-94.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ROSANE DE ARAUJO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório em obediência ao artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, bem como realização de 

audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 335, I do CPC. Das Preliminares Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito a preliminar de 

prescrição, visto que no momento não há como apurar a data em que a 

parte autora tomou conhecimento da negativação em seu nome. Mérito 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu teve seu nome 

inserido no cadastro de inadimplentes do SPC, por cobranças indevidas 

por parte da empresa Requerida, referente ao débito no valor de R$ 

305,74, contrato que a Reclamante desconhece, eis que nunca teve 

qualquer relação jurídica com a requerida. Em sua peça de 

CONTESTAÇÃO a requerida alega que ocorreu a regular contratação 

cédula de credito bancário, e que a parte autora por mera liberalidade a 

autora deixou de efetuar os pagamentos, se tornando inadimplente junto a 

ré e consequentemente teve seu nome negativado. No contexto dos 

autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de 

documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, 

(cédula de credito bancário, empréstimo pessoal sem seguro prestamista, 

devidamente assinado, e cópia dos documentos pessoais), demonstrando, 

assim, a relação jurídica entre as partes, e ainda que a negativação é 

legítima. A requerente não apresenta impugnação. Diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito 

dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma 

narrada na contestação. No caso, conquanto a parte requerente informe, 

em sua exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não 

trouxe aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas 

dívidas, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou, os serviços da ré, e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011459-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011459-61.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CLAUDINEI DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do NCPC. I – Preliminar - Da competência do juizado 

especial Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Inclusive, a parte requerida não juntou elementos 

probatórios hábeis a justificar a realização de prova pericial técnica. 

Assim, rejeito a preliminar em epigrafe. II - Mérito: Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 

858,86 que nunca contraiu perante a parte requerida, desconhecendo por 

completo o fato. A parte requerida contesta o autor asseverando que a 

parte requerente possui vínculo com a mesma, portanto a cobrança é 

legítima pela contratação e utilização de cartão de crédito, e que parte 

autora deixou de quitar suas faturas, acumulando o saldo devedor, não 

havendo que se falar em danos morais, pugnando pela improcedência dos 
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pedidos iniciais. É breve relato. No contexto dos autos, verifica-se que a 

parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos hábeis que 

COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, (Áudio de Contratação do 

Cartão de Crédito, o Requerente no dia 23/05/2013 contratou CARTÃO 

VIVO SANTANDER MASTERCARD INTERNACIONAL, contrato nº 

60036426860, cartão nº 5501540204451916, o qual foi desbloqueado no 

dia 04/06/2013 e faturas), demonstrando a relação jurídica entre as 

partes, e ainda que a negativação é legítima. O requerente não apresenta 

impugnação. Desta forma, diante das circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. No 

caso, conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não 

possui contrato com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é 

a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os 

serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Por pertinência JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto devendo a reclamante pagar à 

reclamada a importância de R$ 858,86 (oitocentos e cinquenta e oito reais 

e oitenta e seis centavos, referentes ao contrato de nº 

MP709766003642686066, devendo esse valor ser atualizado 

monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da data da apresentação da 

contestação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 

397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º) Publicada, intime-se 

as partes, através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004415-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto a multa aplicada 

em razão de fraude no hidrômetro. Discorre que teve a sua unidade 

consumidora trocada em virtude da constatação de irregularidades. Após 

a referida troca, juntamente com a fatura mensal veio também uma multa 

no valor de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais) Discorre que apresentou 

defesa administrativa, no entanto, a Requerida manteve-se inerte. A 

Requerida aponta que foram realizados os procedimentos corretos para 

apuração da irregularidade, sendo devidos os valores, de acordo com a 

legislação pertinente. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo 

código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista 

tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à 

luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda 

que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que 

provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, 

do Código Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a 

PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a 

INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece 

prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide versada 

nestes autos conta com todos os documentos necessários ao deslinde 

meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, 

não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. DO MÉRITO Alega a autora que 

após a visita técnica da requerida em sua residência, houve constatação 

de irregularidades em seu hidrômetro e a troca do mesmo. Entretanto, 

após a referida troca, juntamente com a sua fatura mensal veio uma multa 

no valor de R$ 318,00. A reclamada, por sua vez, alega que a multa 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo é baixa, mesmo após a troca do 

aparelho de aferição do consumo, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. Não consta nos autos documentos capazes de aferir que o 

consumidor tem responsabilidade nas avarias detectadas em seu aparelho 

medidor. Sendo assim, torna-se patente que a multa por ora litigada é 

indevida, e não pode prosperar. As alegações da parte requerida não 

podem prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no 

medidor de agua do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança de multa, isto sem oportunizar ao 

requerente a defesa administrativa, ou a contestação de tal cobrança. 

Ademais, ainda que restasse provado nos autos a aludida irregularidade, 

não há como atribuir ao requerente a responsabilização por tal fraude, a 

qual pode ter ocorrido por fatores externos, ou ainda, pela própria desídia 

da requerida em não inspecionar seus medidores antigos. Em caso 

semelhante o posicionamento consoante julgado abaixo ementado: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

CONSUMIDOR. ÁGUA. VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE 

MULTA. INVIABILIDADE QUANDO NÃO PROVADA A AUTORIA DA 

FRAUDE COM INTUITO DE MASCARAR O CONSUMO EFETIVO. CONSUMO 

NÃO ALTERADO APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO. MULTA CABIVEL 

APENAS EM CASO DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. Inobstante o dano no 

hidrômetro, não comprovada a má-fé do consumidor, não cabe a cobrança 

da multa. A má-fé, no caso, não pode ser presumida. Dessa forma, deve 

ser acolhida a irresignação do consumidor, a fim de ser afastada a 

cobrança da multa por "hidrômetro violado". RECURSO PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. (Recurso Cível Nº 71005895750, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016). Posto isso, verifico que a reclamada 

imputa unilateralmente irregularidade na Unidade Consumidora do autor, e 

afere cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao consumidor a 

defesa, sendo assim, tenho como INDEVIDA a multa por ora litigada. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela 

autora, para DECLARAR COMO INEXISTENTE O DÉBITO com referência a 

multa no valor de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), declaro EXTINTO o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Em virtude do exposto no artigo 

55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Escrivã, intime-se o requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações (art. 

475-J, § 5o, CPC).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006923-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA BORTOLETTI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AGUAS DE SINOP 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 e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto a multa aplicada 

em razão de suposta irregularidade. Discorre que vem recebendo faturas 

com valores que não condizem com o seu consumo, e, ainda, recebeu 

uma multa no valor de R$ 364,02 (trezentos e sessenta e quatro reais e 

dois centavos), aduz não saber qual irregularidade está sendo cobrada. 

Discorre que apresentou defesa administrativa, no entanto, a Requerida 

manteve-se inerte. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. A 

parte requerida foi devidamente citada, conforme se verifica dos autos. A 

Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Alega a autora que houve constatação de irregularidades e em sua 

unidade consumidora e, juntamente com a sua fatura mensal veio uma 

multa no valor de R$ 364,02. Pois bem, conforme se afere das contas 

juntadas pela requerente, sua média de consumo é baixa, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Não consta nos autos documentos capazes de 

aferir que o consumidor tem responsabilidade nas avarias detectadas em 

seu aparelho medidor. Sendo assim, torna-se patente que a multa por ora 

litigada é indevida, e não pode prosperar. A possível existência de 

irregularidade no medidor de agua do requerente, porém, não constituem 

fundamento para a cobrança de multa, isto sem oportunizar ao requerente 

a defesa administrativa, ou a contestação de tal cobrança. Ademais, ainda 

que restasse provado nos autos a aludida irregularidade, não há como 

atribuir ao requerente a responsabilização por tal fraude, a qual pode ter 

ocorrido por fatores externos, ou ainda, pela própria desídia da requerida 

em não inspecionar seus medidores antigos. Em caso semelhante o 

posicionamento consoante julgado abaixo ementado: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. CONSUMIDOR. 

ÁGUA. VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE MULTA. 

INVIABILIDADE QUANDO NÃO PROVADA A AUTORIA DA FRAUDE COM 

INTUITO DE MASCARAR O CONSUMO EFETIVO. CONSUMO NÃO 

ALTERADO APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO. MULTA CABIVEL APENAS 

EM CASO DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. Inobstante o dano no hidrômetro, não 

comprovada a má-fé do consumidor, não cabe a cobrança da multa. A 

má-fé, no caso, não pode ser presumida. Dessa forma, deve ser acolhida 

a irresignação do consumidor, a fim de ser afastada a cobrança da multa 

por "hidrômetro violado". RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 

(Recurso Cível Nº 71005895750, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 

01/03/2016). Posto isso, verifico que a reclamada imputa unilateralmente 

irregularidade na Unidade Consumidora do autor, e afere cobrança 

excessiva, sem sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, 

tenho como INDEVIDA a multa por ora litigada. In casu, o autor comprovou 

que a reclamada promoveu a suspensão dos serviços, por débito que 

conforme mencionado é indevido. De outra banda, cumpria a reclamada 

ônus da prova acerca da existência do débito litigado, porém, esta não se 

desincumbiu do ônus que lhe competia, restando devido o acolhimento dos 

invocados danos morais. Saliento que não merece prosperar a tese 

quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pelo 

reclamante, vez que a reclamada responde objetivamente pelos danos 

causados. Sobre este ponto o festejado Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais" sabiamente 

leciona: "... danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou 

jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de 

investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a 

afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, 

enfim, sentimentos e sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 

1996 - Tribuna da Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, que a suspensão dos serviços de água 

em razão de débito pretérito é indevida. Verbis: STJ -AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no REsp 

354991 RJ 2013/0178947-4 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

ART.535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO 

CDC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO 

PRETÉRITO. TARIFA SOCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO 

DE LEI FEDERAL QUE TERIA SIDO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Não se conhece da violação ao art. 535 

do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são 

genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, 

contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo 

Tribunal Federal, por analogia. 2. A jurisprudência desta Corte possui 

entendimento pacífico no sentido de que a relação entre concessionária 

de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços 

públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo 

cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. Entendimento 

pacífico do STJ quanto à ilegalidade do corte no fornecimento de água, 

quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados 

pelo tempo. 4. Não se conhece da alegação de inaplicabilidade da tarifa 

social na espécie, uma vez que não apresentado qualquer dispositivo de 

lei federal que teria sido violado por ocasião do acórdão recorrido. Incide, 

na hipótese, o disposto na Súmula 284/STF, ante a deficiente 

fundamentação do recurso. Em tais casos, a concepção atual da doutrina 

orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do 

dano moral opera-se por força do simples fato da violação (dano in re 

ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, 

não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os 

pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil (nexo de 

causalidade). Primorosas são as lições de Sérgio Cavalieri Filho neste 

ponto: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a 

prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que o autor 

tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 
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satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, considerando ainda que a reclamada cumpriu com a 

medida liminar deferida nos autos, tenho que a condenação abaixo fixada 

se não consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex 

Positis”, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO da multa ora litigada, 

bem como, para condenar a requerida ao pagamento em dobro referente a 

multa cobrada indevidamente o que perfaz a quantia total de R$ 728,04 

(setecentos e vinte e oito reais e quatro centavos), com a incidência de 

correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a 

contar da citação, e por fim, para condenar a requerida ao pagamento de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação 

desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código 

Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a 

partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 

398 do Código Civil), Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008685-58.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DOMINGOS DIAS BARROS 

REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 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. Mérito 

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em razão 

da falta de informações referente ao cancelamento de um voo devido a 

empresa requerida cancelar a rota Cuiabá/Sinop. Aduz o requerente que 

adquiriu bilhete de transporte aéreo junto à empresa requerida para 

viagem de retorno da cidade de Cuiabá à Sinop no dia 27/06/2017, sendo 

este no valor de R$: 243,75 (duzentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos). Que, antes da realização da viagem o Autor veio a tomar 

conhecimento no guichê da empresa Requerida, na cidade de Sinop, que 

voo havia sido cancelado em razão da empresa não estar mais fazendo a 

rota Cuiabá/Sinop. Que a ré mesmo ciente da inviabilidade de realização da 

viagem, sequer diligenciou no sentido de informar o Autor acerca do 

ocorrido, vindo este a tomar conhecimento da situação somente porque 

buscou informações junto a empresa. Diante de tal fato adquiriu novo 

bilhete aéreo da empresa Azul no valor de R$ 210,80 (duzentos e dez 

reais e oitenta centavos). A reclamada, na contestação, afirma que 

diversamente do alegado pelo autor, a requerida em momento algum 

descumpriu o contrato de transporte, alegando ter comunicado 

previamente acerca do cancelamento do voo com 72 horas de 

antecedência, alega ainda que ofereceu alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte e o 

requerente não aceitou. O requerente apresenta impugnação especifica. 

Ressalte-se, inicialmente, que é pacífico o entendimento quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre 

passageiro e empresas aéreas, por se tratar de típica relação de 

consumo. Com efeito, apesar do argumento de que o voo contratado fora 

cancelado, causando-lhe prejuízo, o próprio autor afirma que tomou 

conhecimento do fato antes da viagem pré-agendada. O que demonstra 

que não foi pego de surpresa, o que por certo não ocasionou qualquer 

dano, tendo inclusive tempo hábil para providenciar novas passagens em 

outra companhia aérea e requer a devolução dos valores pagos. Destarte, 

o reclamante não fez prova alguma de ter vivenciado situação que lhe 

afetou a personalidade, a moral e a dignidade a ponto de desencadear a 

condenação desejada, inclusive dispensou a produção de outras provas 

em sede de impugnação, como dito alhures. Certo, portanto, que se está 

diante de meros transtornos, dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, 

e situações como essa são insuficientes para gerar dano moral 

indenizável, quanto mais in re ipsa. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS. - Os aborrecimentos 

decorrentes da celebração de contratos, em geral, não são capazes de 

causar dano de ordem moral aos contratantes, devendo haver prova 

robusta de que a parte foi lesada em sua honra, sob pena de 

improcedência do pedido de indenização por danos morais”.(TJ-MG - AC: 

10145120169787001 MG , Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

29/04/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

08/05/2014) “APELAÇÃO - DANOS MORAIS - MEROS ABORRECIMENTOS, 

DISSABORES E CONTRARIEDADES - INDENIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. 

Aborrecimentos, dissabores e contrariedades não ensejam, por si só, 

indenização por dano moral”.(TJ-MG - AC: 10558090129054001 MG , 

Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 30/04/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2014) Por fim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte 

da parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

Com relação aos danos materiais, restou demonstrado nos autos, 

referente a contratação de pedreiro e de aluguel de betoneira, devendo 

ser ressarcido de forma simples a importância de R$ 454,55 (quatrocentos 

e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial – INPC/IBGE, desde o 

evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar a reclamada a parte 

reclamante o valor de R$ 454,55 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais 

e cinquenta e cinco centavos), a título de danos morais, que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial – INPC/IBGE, desde o 

evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o 

artigo 397 do Código Civil. Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 CPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1007839-41.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EMILY RALINI DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 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. MÉRITO: Trata-se de hipótese de retenção 

dos proventos da Reclamante “verba alimentar” para quitação de dívidas 

bancárias realizadas junto à instituição financeira. A relação estabelecida 

entre as partes é de consumo, portanto, são aplicáveis as regras contidas 

no Código de Defesa do Consumidor, que ao disciplinar o fornecimento de 

produtos ou serviços prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, 

independente de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao 

consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, 

litteris: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento: 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam." Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A par dessas premissas, 

verifica-se ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na 

presente ação. É fato incontroverso nos autos que realmente a dívida com 

o banco existe, mas, ainda que o consumidor seja devedor não pode ser 

privado de todo o seu salário para saldar suas dívidas bancárias, ficando 

sem o indispensável para sua própria sobrevivência. Nesse sentido, o 

ordenamento jurídico brasileiro reconhece ao salário natureza alimentar, 

sendo uma verba impenhorável, segundo art.649, incisoIV, do Código de 

Processo Civil. Vejamos: Art. 649: São absolutamente impenhoráveis: IV - 

os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de 

aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, observado o disposto no § 3º deste artigo. Outrossim, 

o art.7º, incisoX, daConstituição Federaldetermina ser direito básico do 

trabalhador a proteção do salário: Art. 7º São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua 

retenção dolosa; Destarte, o caráter alimentar do salário impede que o 

mesmo seja retido, pois é por meio do salário que o cidadão se mantém e 

sustenta sua família, podendo quitar os compromissos cotidianos. As 

normas supracitadas refletem a teoria adotada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, qual seja, a de proteção ao patrimônio mínimo, segundo a qual 

se deve assegurar a todos, inclusive aos devedores, o essencial 

necessário à sobrevivência digna. Nesse sentido é o entendimento 

pacífico dos tribunais, em especial do Superior Tribunal de Justiça, que 

salientam ser a apropriação de salário de correntista pelas instituições 

financeiras, mesmo que para pagamento de parcelas inadimplidas de 

empréstimo, arbitrária e ilegal. A propósito: "DIREITO BANCÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR. SALÁRIO. 

RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. - Não se 

confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido 

por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em 

legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto 

integral do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de 

mútuo comum. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, 

que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo 

devedor de conta corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação 

judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a 

instituição privada autorizada a fazê-lo. - Ainda que expressamente 

ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de 

honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. 

Precedentes. Recurso Especial provido." (STJ - REsp: 1021578 SP 

2008/0004832-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

16/12/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2009) 

Frise-se que, ainda que houvesse expressa previsão no contrato 

celebrado entre as partes não juntado aos autos - quanto à possibilidade 

de o banco reter todo o salário, tal cláusula seria ilegal, diante da 

característica de impenhorabilidade e caráter alimentar do crédito, fixados 

pelo nosso ordenamento jurídico. Sendo assim, o parcial acolhimento dos 

pedidos formulados na exordial é medida que de rigor se impõe, porquanto 

indevida a retenção do salário da Reclamante. De fato, a retenção do 

salário enseja, conforme entendimento já sedimentado pelo STJ, reparação 

por danos morais, ante a lesividade da conduta, restringindo o gozo, pela 

Reclamante, de verba de natureza alimentar e essencial, evidenciando-se 

de forma in re ipsa. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da 

Reclamada, resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e 

nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante 

da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da Reclamada e objetivando que esta 

aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem 

fixar o quantum indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o 

qual mostra-se adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Com 

relação a multa pelo descumprimento da liminar, tenho que a mesma 

alcançou o montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), que 

não considero excessivo tendo em vista que a parte recorrida teve 

valores descontados de forma arbitrária de seu salário pela instituição 

financeira recorrente e descumpriu a ordem judicial. Destarte, 

demonstrado o descumprimento das decisões que fixaram a multa diária, 

opino pela condenação da requerida as verbas desse titulo. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o valor 

arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem 

como o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), referente a 

multa pelo descumprimento da liminar, que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial – INPC/IBGE, desde o evento 

danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 

1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 

do Código Civil. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95.
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REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – Preliminar 

Ausência de reclamação prévia 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 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valor de R$ 332,60, referente a um suposto débito que 

desconhece, e que inexiste relação jurídica entre as partes. A parte 

requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, 

ante a inadimplência da parte requerente. Em sede de impugnação, a 

reclamante sustenta que não existe prova documental para comprovar a 

legitimidade do débito. É breve relato. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante com cópia de documentos 

pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de 

inexistência do débito indicado na peça de ingresso. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só 

exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito 

abalado. Ocorre que, em análise aos documentos acostados à exordial 

verifico que o reclamante possui outras negativações em seu nome, 

anteriores à discutida no presente processo. Assim, quem já é registrado 

como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao 

crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de 

indenização por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a 

reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da 

referida súmula é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A 

pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação 

relativa à primeira negativação e as demais ações por dependência, ou 

requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, 

improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. No caso em análise, não é possível presumir que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era 

extraordinária. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011380-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARAUJO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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: 

1011380-82.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FABIANA DE ARAUJO SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

em obediência ao artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, bem como realização de audiência de 

instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 335, I do CPC. Das Preliminares Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. Rejeito ainda a preliminar de prescrição, visto 

que alegação da prescrição em 3 anos, não se aplica ao presente caso, 

tendo em vista se tratar de relação de consumo e o art. 27 do CDC prevê 

que é de cinco anos o prazo prescricional para a ação de reparação de 

danos, em razão de fato do produto ou do serviço. 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. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu teve 

seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SPC, por cobranças 

indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao débito no valor de 

R$ 453,76, dívida que a Reclamante desconhece, eis que nunca teve 

qualquer relação jurídica com a requerida. A parte requerida, em sua peça 

de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência da 

parte requerente. Em sede de impugnação, a reclamante sustenta que não 

existe prova documental para comprovar a legitimidade do débito. É breve 

relato. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação. Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

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 
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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 reclamada provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. Quanto aos danos 

morais, em análise aos documentos acostados à inicial verifico que o 

reclamante possui outras negativações em seu nome, contudo, a primeira 

foi lançada pela empresa demandada e está sendo discutida nesse 

processo. Portanto, no caso dos autos é incabível a aplicação da Súmula 

385 do STJ, visto que as demais restrições em nome da reclamante foram 

lançadas posteriormente. 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, haja vista que todas as restrições posteriores 

estão sendo discutidas judicialmente. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis o débito 

mencionado 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. 

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. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011024-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE JOAQUIM ALVES DA ROCHA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011024-87.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOSIANE JOAQUIM ALVES DA 

ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - 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. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 567,58 que nunca 

contraiu perante a parte requerida, e apesar de ser correntista da 

requerida desconhece por completo o fato. A parte requerida contesta o 

autor asseverando que a parte requerente possui vínculo com a mesma, e 

que a legitimidade da cobrança encontra-se na renegociação de uma 

divida contraída, contrato 3587174, e que não foram totalmente quitados, 

não havendo indícios de suspeita de fraude, estando em legítimo exercício 

regular de direito, existindo, pois, relação jurídica, não havendo que se 

falar em danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

No contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos 

autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, (instrumento particular de confissão de dívida devidamente 

assinado e relatório de renegociação), demonstrando, assim, a relação 

jurídica entre as partes, e ainda que a negativação é legítima. A requerente 

apresenta impugnação genérica. Desta forma, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 

exordial, que não possui contrato com a empresa requerida, não trouxe 

aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas 

dívidas, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou, os serviços da ré, e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 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. Intime-se as partes, através de seus 

patronos.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004472-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO TADEU DAL AGNOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TADEU DAL AGNOL OAB - MT10843-B (ADVOGADO)

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1004472-09.2017.8.11.0015 AUTOR: DIOGO TADEU DAL AGNOL RÉU: 

CIELO S.A. Vistos. Trata-se de Ação revisional referente à negociação de 
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débitos firmados por meio de contratação de máquina de cartão de crédito, 

em virtude da alegação da parte Autora de cobrança de juros abusivos. A 

competência é a medida exata da jurisdição do órgão judicante, é o poder 

de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão jurisdicional, diante de um 

caso concreto. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, 

primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a 

discussão é no cível) ou que se trata de infração de menor potencial 

ofensivo (quando criminal). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada 

necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia contábil), motivo 

pelo qual vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade, assim compreendidas: “Art. 3º: o 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas”: I – as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) 

vezes o salário mínimo; II – as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código 

de Processo Civil (Lei 5.869/73); III – ação de despejo para uso próprio; IV 

– “as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao 

fixado no inciso I deste artigo.” Nesse sentido: Cartão de crédito. Ação de 

revisão de contrato. Complexidade da causa tendo em vista a 

necessidade de prova pericial. Incompetência do juizado especial cível. 

Extinção do processo sem resolução do mérito, de ofício, por 

complexidade da causa. (Recurso Cível Nº 71003956687, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 27/02/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003956687 

RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

27/02/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/03/2013)CIVIL - CDC - Incompetência absoluta - Matéria 

que se revela complexa - Necessidade de perícia técnica -Impossibilidade 

de ser examinada pelo juizado - Sentença mantida - recurso não provido. 

Incompetente é o juizado especial cível, quando a complexidade da causa 

exige a produção de prova pericial para delimitar a responsabilidade das 

partes. TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal; Número do Acórdão: 

245148; Número do Processo: 20050110851939ACJ; Órgão do Processo: 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

D.F.; Espécie do Processo: Apelação cível no juizado especial; Relator do 

Processo: Jesuíno Aparecido Rissato; Data de Julgamento: 10/05/2006; 

Data de Publicação: 25/05/2006; Página de Publicação: 169; Unidade da 

Federação: DF. Ante o Exposto, nos termos do artigo 64, § 1º do Código 

de Processo Civil Brasileiro, RECONHEÇO a incompetência deste Juizado 

para processar e julgar o presente feito, e, por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO do processo, sem resolução de mérito com fundamento no art. 

485, VI, do Código de Processo Civil e do art. 51 II, da Lei nº 9.099/95. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010703-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA CORREA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS 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: 

1010703-52.2017.8.11.0015 REQUERENTE: OSVALDO DA SILVA CORREA 

NETO REQUERIDO: NU PAGAMENTOS S.A. Vistos, etc... Trata-se de ação 

proposta por OSVALDO DA SILVA CORREA NETO contra NU 

PAGAMENTOS S.A, objetivando o recebimento de indenização por danos 

materiais e morais em razão de falha na prestação do serviço. A parte 

promovente afirma que constatou a cobrança indevida em seu cartão de 

crédito, requerendo o estorno, sem, contudo, lograr êxito, mesmo após 

regulares solicitações perante o banco. Realizada a audiência para 

tentativa de conciliação, esta restou frustrada. A promovida apresentou 

contestação com preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, alegou 

que é apenas administradora do cartão de crédito. Por fim requereu a 

improcedência da ação. A parte promovente apresentou impugnação 

reiterando os termos da inicial. É o relatório. Passo ao projeto de sentença. 

PRELIMINAR DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA 

PRIMEIRA PROMOVIDA BANCO ITAU S/A Em que pese as cobranças 

terem sido lançadas pela loja conveniada, extrai-se da narrativa da inicial 

que a parte promovente já teria solicitado o estorno perante o banco, de 

modo que a primeira promovida se mostra parte legítima para responder à 

ação. Assim, opino pela rejeição da preliminar. Não havendo outras 

preliminares, passo à análise do mérito. DO 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. Inicialmente destaco que a matéria é exclusivamente de 

direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, 

conforme art. 370 do CPC, o que autoriza o julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A relação 

de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos 

da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. A parte 

promovente comprovou a solicitação de estorno dos lançamentos, e que 

até a propositura da ação, o valor de R$ 800,00 ainda não havia sido 

estornado pela parte promovida, mesmo após regulares reclamações, nos 

termos do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Ressalto que no 

id. 10086595, fora deferido a tutela especifica determinando que a 

requerida suspendesse a cobrança mensal no cartão de credito do autor. 

No cumprimento da tutela, a ré informou que embora a decisão seja de 

suspender a cobrança, por ser apenas o meio de pagamento utilizado, 

está impossibilitada de retirar referido valor da fatura, sem que o 

estabelecimento autorize. Por esta razão, buscando impedir que o Autor 

sofresse qualquer prejuízo e cumprir com a TUTELA concedida, o Réu 

efetuou o ajuste de crédito do valor da compra. A restituição de valor foi 

feita de forma integral na primeira fatura em que o ajuste foi realizado, 

independente da quantidade de parcelas que a compra foi realizada, 

podendo constar nas próximas faturas as cobranças das parcelas, uma 

vez que, frisa-se, a restituição foi integral. Não tendo o requerente se 

manifestado do contrário, cumprido está o ressarcimento. Ocorre que, a 

parte promovida ao apresentar defesa deixou de comprovar fatos 

modificativos e/ou extintivos do direito da parte promovente, na medida em 

que se limitou a afirmar que não houve qualquer erro do banco, sem 

apresentar qualquer justificativa quanto à falha por não solucionar o 

problema, ônus que incumbia a parte promovida, nos termos do artigo 373, 

II, do Novo Código de Processo Civil. A responsabilidade da promovida é 

objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos 

relativos aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente 

será elidida quando provada a inexistência do defeito, ocorrência de caso 

fortuito externo ou força maior, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida nos 

autos. No caso em apreço, houve falha na prestação do serviço e esta 

falha enseja a reparação objetiva pelos danos morais causados, já que 

inobstante o pedido de cancelamento das cobranças com solicitação 

direta de estorno perante a parte promovida, nada foi feito. Assim, tenho 

que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, porquanto 

houve falha que até então não foi solucionada, mesmo após tentativa de 

resolução na esfera administrativa. Sobre o ponto, colaciono o 

entendimento da Turma Recursal de nosso Estado: RECURSO INOMINADO 

- BANCO - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES - COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA - 

PROLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINSITRATIVAMENTE - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços 

a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. A cobrança indevida e de modo 

persistente, dá ensejo a restituição do valor pago e também gera dano 

moral, pelo fato de o problema não ter sido solucionado 

administrativamente, em razão dos transtornos, inquietude e contrariedade 

sofridos pelo consumidor. (TJMT, RI 2280/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO 

DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 21/05/2013, 

Publicado no DJE 18/06/2013) Nesse sentido, ainda: CONSUMIDOR. 
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COMPRA REALIZADA EM CARTÃO DE CRÉDITO E CANCELADA. DEMORA 

NO CANCELAMENTO POR NEGLIGÊNCIA DO DEMANDADO. DANOS 

MORAIS E MATERIAS CONFIGURADOS. Demonstrado o direito da autora e 

não havendo prova em sentido contrário, merece prosperar sua 

pretensão. Parte recorrente que deixou de efetuar o cancelamento da 

compra por falha no seu sistema. Danos materiais e morais decorrentes 

do fato ocorrido que merecem ser reparados à autora. Decisão recorrida 

reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003890712 

RS, Relator: José Antônio Coitinho, Data de Julgamento: 18/10/2013, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/10/2013) Para a fixação do valor do dano moral devem ser 

consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para 

condenar a promovida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo INPC/IBGE a partir 

desta data e acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. 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. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011022-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE JOAQUIM ALVES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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: 

1011022-20.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOSIANE JOAQUIM ALVES DA 

ROCHA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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. 

Preliminar Da inépcia da inicial A reclamada levanta preliminar alegando 

que a parte reclamante não trouxe aos autos prova alguma do 

constrangimento que alega ter sofrido, ou dos danos morais a que tenha 

se sujeitado, A parte reclamante, pelo simples fato de se sentir aborrecida, 

não pode fazer alcançar o enriquecimento ilícito, com condenação do réu 

ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Ocorre que, a 

parte reclamante tem o direito de demandar perante o Poder Judiciário, 

independentemente da procedência ou improcedência do pedido, visto 

que, cada parte possui seu ônus probante definido em lei. Assim, afasto a 

preliminar em referência. 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$ 315,91, 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. 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 cessão de crédito. 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. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Assim, legítimo é 

o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui outra negativação em seu nome anteriores à discutida 

no presente processo. Quem já é registrado como inadimplente não pode 

se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a 

EXCLUSÃO da inscrição do nome da parte requerente das entidades de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Intime-se as 

partes, através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012639-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ERNANDES SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012639-27.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ERNANDES SILVA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que foi designada audiência de 

conciliação para o dia 24 de novembro de 2016 às 13:45. Inclusive, a parte 

requerente foi devidamente intimada. Ocorre que, nenhuma das partes 

compareceu a audiência de conciliação, conforme consta no termo juntado 

no Id. 4267591, e ao apresentar a impugnação à contestação não 

apresentou nenhuma justificativa plausível pela sua ausência. Com efeito, 

no sistema dos Juizados Especiais, o comparecimento pessoal da parte é 

obrigatório, conforme se infere do art. 9º da Lei n. 9.099/95. Assim, não 

poderão as partes se fazer representar por procuradores constituídos, 

sob pena de o processo ser extinto. Dispõe o art. 51, da Lei 9.099/95: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I – quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; II – 

(...)”. O Enunciado nº 20 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, que 

assim dispõe: ENUNCIADO 28 - Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Ademais, entendo que não restou comprovada a incidência de 

qualquer das hipóteses descritas no art. 80, do CPC. Pelo exposto, com 

fundamento no dispositivo legal transcrito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011025-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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: 

1011025-72.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE DE OLIVEIRA BRAZ 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela empresa requerida nos valores de: R$ 637,39 e R$ 1.795,80, uma vez 

que não possui com ela nenhum contrato. 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. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser 

lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato que menciona, 

comprovando a relação jurídica existente entre a parte requerente e a 

empresa cedente. Com efeito, nenhum dos documentos colacionados na 

contestação constam a assinatura ou a anuência da parte reclamante com 

relação a contratação com o banco cedente. Cabe ao requerido que 

alegar fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de 

prevalecer a versão posta na inicial, por isso não há em se falar em oficiar 

o Banco do Brasil para apresentar a documentação comprobatória, nem 

ao menos em dilação de prazo para apresentação de documentos 

probatórios. 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”. Ademais, em análise aos documentos acostados à 

inicial verifico que o reclamante não possui outras negativações em seu 

nome, e que a primeira e única foi lançada pela empresa demandada e 

está sendo discutida nesse processo. Portanto, no caso dos autos é 

incabível a aplicação da Súmula 385 do STJ. 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. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011364-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FERNANDA RECH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011364-31.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANGELA FERNANDA RECH 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC/15. Preliminar - Da 

competência dos Juizados Especiais Alega a reclamada incompetência do 

Juizado, visto que a demanda exige prova pericial complexa, para aferir o 

correto consumo de energia elétrica. Os elementos constantes nos autos, 

em concurso com as alegações das partes são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Assim, não há necessidade de realização de 

perícia complexa para o deslinde da controvérsia. Cumpria à reclamada, 

que detém profissionais habilitados, realizar vistoria e elaborar laudo, 

comprovando a tese da regularidade do aumento do consumo de energia 

pela reclamante, não havendo, portanto, necessidade de perícia. Destarte, 

rejeito a preliminar em epígrafe. Mérito Diz a parte requerente é titular da 

UC nº 6/1496242-7 e em virtude do alto valor de R$ 4.416,67, fatura com 

vencimento no dia 29.09.2017, procurou a empresa Requerida, tomou 

conhecimento que tal valor se tratava de uma multa e diferença de 

consumo. Em sede de liminar, fora deferido PARCIALMENTE a 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, determinado que 

a parte Requerida não interrompesse o fornecimento da energia elétrica na 

unidade consumidora em nome da parte Autora, com relação à dívida 

discutida nestes autos, até o julgamento final da lide. A requerida, em sua 

peça de bloqueio, aduz que foi realizada uma vistoria e foram detectadas 

irregularidades na medição de consumo da unidade consumidora da parte 

requerente, que detectou um “desvio das três fases no interior da mureta”. 

Com efeito, a requerida não juntou o Termo de Ocorrência de Inspeção, e 

não apresentou laudo emitido por profissional habilitado e pelo IMMETRO, 

conforme art. 129, § 6º da Resolução normativa 414/2010 – ANEEL, 

atestando a existência de irregularidade no medidor da UC da parte 

requerente. Todavia, conforme estabelecido pelos artigos 113 e 114 da 

Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010 – ANEEL (que substitui a 

Resolução 456/2000-ANEEL), a concessionária pública de energia elétrica 

tem o direito de instaurar procedimento interno para apurar eventual 

irregularidade de consumo de energia elétrica. Neste sentido, para a 

apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho 

medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com 

certificação ABNT NBR ISO 9001 (art. 129, § 6º da Resolução normativa 

414/2010 – ANEEL). Caso a irregularidade tenha ocorrido na instalação do 

medidor e não no seu funcionamento, deverá ser emitido Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por dois inspetores, registro 

fotográfico, tudo na presença do consumidor (art. 129, § 2º e Anexo V da 

Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). É o entendimento da Turma 

Recursal Única deste Tribunal acerca do tema: SÚMULA DE JULGAMENTO 

– ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO – LAUDO TÉCNICO – PROVAS SUFICIENTES – 

IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – FALHA MECÂNICA NO MEDIDOR – 

ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. A concessionária pública de energia 

elétrica tem o direito de instaurar procedimento administrativo para apurar 

irregularidades no consumo, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Havendo nos autos cópia do procedimento interno 

com intimação do consumidor para manifestação e laudo técnico (com 

certificação ABNT NBR ISO 9001), comprovando a irregularidade apontada 

pela concessionária (falha mecânica no medidor), as condutas com o 

escopo de recuperar seu crédito não configuram ato ilícito, mas exercício 

regular de direito (artigo 188 do Código Civil). (...) (TJMT TRU 

113412320128110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013) RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO COM 

CONTRADITÓRIO – PROVAS INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE 

REGULARIDADE NO CONSUMO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO 

– FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária pública de energia elétrica 

tem o direito de instaurar procedimento administrativo de recuperação de 

consumo, desde que garantido o contraditório, devendo emitir laudo 

técnico para comprovar qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da 

Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). Não havendo nos autos cópia 

de procedimento interno com prova de prévia comunicação ao 

consumidor, de no mínimo 10 (dez) dias, informando o local, data e horário 

da realização da avaliação técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da 

ANEEL) e apresentação de laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 

9001 comprovando a irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da 

ANEEL), presume-se inexistir problemas, sendo que as condutas da 

concessionária com o objetivo de recuperar o suposto crédito 

caracterizam ato ilícito. Débito inexistente. (...) (TRU TJMT 

242243620118110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 29/08/2013, Data da publicação no 

DJE 29/08/2013). In casu, há nos autos provas suficientes de que o 

processo administrativo previsto no artigo 129 da Resolução Normativa nº 

414/2010 da ANEEL não foi observado, visto que é necessária a juntada 

de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de 

prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou 

testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a 

comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, 

data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§ 7º), bem 

como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de Ocorrência e 

Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Portanto, diante destas 

exigências, apura-se que os documentos apresentados nos autos não 

são idôneos para evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do 

medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do 

devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). Em situação similar, a 

jurisprudência já se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA PROVENIENTE DE 

DIFERENÇA DE CONSUMO POR SUPOSTA FRAUDE EM APARELHO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - PROVA PRODUZIDA 

UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INFRIGÊNCIA AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5°, LIV E 

LV, DA CF) - AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO - 

INADMISSIBILIDADE - REGULARIDADE DO PAGAMENTO DAS FATURAS 

MENSAIS - RECURSO IMPROVIDO. Afigura-se abusiva a pretensão de 

corte do fornecimento de energia elétrica pelo não-pagamento de dívida 

proveniente de diferença de consumo ocasionada por suposta fraude no 

aparelho medidor, cuja prova foi produzida unilateralmente pela 

concessionária em flagrante desobediência ao devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV, da CF), máxime quando as 

faturas mensais vem sendo pagas regularmente. (TJMT Ap, 28628/2005, 

DES.MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 16/11/2005, Data da publicação no DJE 15/12/2005) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR E ARBITRAMENTO DO 

CONSUMO REALIZADOS DE FORMA UNILATERAL PELA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DÉBITO 

CONSIDERADO NULO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE 

- RECURSO IMPROVIDO. 1 - A inspeção de equipamento-medidor de 

energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por 

unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte 

para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. 2 

- A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa 

fornecedora, com a conseqüente cobrança de valores relativos a energia 

supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla 

defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido. 3 - Nesses 

casos, compete à empresa fornecedora arcar com o ônus de comprovar a 

existência de fraude no medidor, mediante a observação do devido 

processo legal, uma vez que não seria razoável exigir do consumidor a 

produção de tal prova, ou ainda, exigir que esse prove que não consumiu 

a energia cobrada pela existência da suposta fraude, pois, tais questões 

prescindem necessariamente de prova técnica. (TJMT, Ap, 53350/2009, 

DES.JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

02/12/2009, Data da publicação no DJE 14/12/2009) No presente caso, 

conforme já explanado, embora a reclamada alegue que tenha ocorrido 

irregularidade na medição do consumo na residência do consumidor, é 

evidente que a concessionária deixou de apresentar qualquer prova neste 

sentido, tal como: laudo com certificação do INMETRO, e ainda, prova de 
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que processo tramitou com o pleno conhecimento do consumidor, situação 

em que fragiliza consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada 

pela concessionária. Ademais, verifica-se que foi emitida uma fatura com 

valore exorbitante em nome da consumidora, ora demandante, sendo que 

a concessionária não acostou aos autos nenhum elemento probatório que 

justifique tais cobranças com valores equivalentes a de uma pequena 

empresa. Mesmo que não fosse exigível a aferição do medidor, diante das 

regras protetivas de consumo, mormente quanto à facilitação ao direito de 

prova (artigo 6º, inciso VIII do CDC), a concessionária deveria ter 

apresentado nos autos estudo técnico demonstrando que o valor cobrado 

é compatível com os eletroeletrônicos existentes na Unidade Consumidora 

em questão. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o 

faturamento foi efetivamente excessivo por não ser compatível com o 

consumo médio da parte reclamante. Com relação à indenização por 

danos morais, entendo que é descabida, tendo em vista que não houve 

suspensão do fornecimento de energia em razão da fatura eventual 

discutida nestes autos. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para: 1) ratificar a liminar 

concedida no Id. 10351453. 014; 2) declarar inexigível a fatura 

setembro/2017, devendo tal fatura ser refaturada excluindo o valor do 

consumo recuperado. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011223-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE NOGUEIRA (REQUERIDO)

KLEWERSON DAVID NOGUEIRA MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (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: 

1011223-12.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ENEDILSON GRANJA DE 

ARAUJO REQUERIDO: KLEWERSON DAVID NOGUEIRA MELO, MARLENE 

NOGUEIRA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Preliminar - 

Ilegitimidade passiva de MARLENE NOGUEIRA DE MELO: A segunda 

requerida sustenta que não pode ser imputado pelos fatos descritos na 

inicial, visto que, o negocio jurídico realizado com o autor da ação não 

corresponde a pessoa de Marlene Nogueira, inexistindo qualquer prova 

que a vincule aos autos. Em análise aos documentos acostados na inicial 

verifica-se que o a segunda requerida não é devedora do débito em 

questão, não sendo responsável de nenhum modo pelo pagamento dos 

valores descritos na cártula. Conquanto a legitimidade de parte comporte 

análise do ponto de vista processual, às vezes é necessário tangenciar o 

mérito, para que não se desenvolvam atividades processuais 

desnecessárias. Assim, reconheço a ilegitimidade passiva e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito com 

relação à empresa contestante, qual seja, MARLENE NOGUEIRA DE MELO, 

aplicando, por similitude, o art. 485, VI do CPC. Mérito Acompanham a 

inicial um cheque, cuja recusa do banco se deu pelo código , no valor de 

R$ 25.730,00 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta reais). A parte 

requerente alega que não recebeu nenhum valor referente ao débito 

descrito no cheque, assim diante do inadimplemento, impõe-se reconhecer 

a legitimidade da cobrança. Competia ao segundo requerido provar o seu 

fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do reclamante, de modo 

que, pelos documentos trazidos, demonstrou a existência da dívida, ao 

passo que o requerido não comprovou o seu respectivo pagamento. Pelo 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida 

pagar à parte requerente R$ 25.730,00 (vinte e cinco mil, setecentos e 

trinta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da emissão da 

cártula, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. Decido pelo reconhecimento de ofício da ilegitimidade 

passiva e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução 

do mérito com relação à empresa contestante, qual seja, MARLENE 

NOGUEIRA DE MELO, aplicando, por similitude, o art. 485, VI do CPC. 

Determino ainda, que a parte reclamante apresente o demonstrativo do 

calculo nos autos, conforme o comando da sentença. Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do 

valor da condenação/transação, com a concordância da parte credora, 

sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado 

a sua expedição, observando-se em caso de transferência para a conta 

do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para 

"receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSON FERNANDO CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, GLEDSON FERNANDO CAMILO, aduziu OMISSÃO na 

sentença de id nº 9568881 quanto à condenação da parte Requerida em 

proceder com a restituição dos valores. Compulsando os autos verifica-se 

que assiste razão à parte Embargante. Com fulcro no art. 493, NCPC, deve 

o magistrado tomar em consideração a ocorrência de fato constitutivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, no momento de proferir a 

sentença. Ainda, verificando-se que o procedimento do Juizado Especial 

reger-se-á pelos critérios de celeridade e economia processual; e, não 

obstante, o reconhecimento da inexistência do débito, acarreta por 

questão lógica o dever de ressarcimento, em caso de pagamento. 

Portanto, uma vez que a parte Embargante, demonstrou o adimplemento 

dos débitos discutidos nos autos, bem como houve a declaração destes 

como indevido, deve ocorrer a condenação da parte Embargada em 

restituir, na forma simples a importância paga. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, para, 

além do já constante no dispositivo sentencial, CONDENAR a parte 

Requerida, a pagar à parte Requerente, na forma simples a importância de 

R$ 1.274,34 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos) devidamente corrigidos a partir dos efetivos pagamentos e com 

a incidência de juros legais a partir da citação. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011917-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ADRIANO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 
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inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que devido a uma 

suposta irregularidade, foi apurado o valor de R$ 7.956,90 (sete mil 

novecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) referente ao 

consumo de energia não faturada. A Requerida aponta que foram 

realizados os procedimentos corretos para apuração da irregularidade, 

inclusive, perícia, sendo devidos os valores, de acordo com a legislação 

pertinente. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ademais, o consumidor foi notificado da data da 

realização da perícia, podendo acompanha-la pessoalmente ou por meio 

de representante legal. No que tange a defesa administrativa apresentada 

pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as irregularidades, mas sim 

o procedimento adotado pela Requerida e a ausência de culpa do 

consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação da autoria da 

alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a resolução da 

questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora responsável pela 

manipulação do medidor, dela beneficiou-se. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE 

ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE NÁO HOUVESSE A FRAUDE 

HAVERIA A RESPONSABILIDADE - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO CONSUMO -CONFIGURADO - 

OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO 

DE ENERGIA - RECONVENÇAO PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE FATURAS COMPLEMENTARES 

REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS EM RAZÃO DA 

IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE ERRO 

NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE PAGAMENTO DOS 

VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 12ª 

C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim Acacio de Moura e Costa 

- Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a recuperação de 

consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no medidor, uma vez que o 

consumidor foi beneficiado pela medição a menor. O que não pode ocorrer 

é o corte de energia em razão do eventual inadimplemento dos valores 

apurados pela concessionária de energia por tratar-se de débitos 

pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor (TOI 

431160). Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013666-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO ESTADO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 
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do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003183-41.2017.8.11.0015 REQUERENTE: APARECIDO DE CASTRO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao julgamento do feito. DA 

PRELIMINAR ARGUIDA Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, visto 

que não foi sequer justificada em que consistiria a perícia técnica que a 

reclamada considera tão essencial. Além disso, os autos contêm 

evidências materiais que serão tratadas na fundamentação do mérito, que 

dispensam a obtenção de outras provas. MÉRITO Alega o reclamante que 

foi cliente da requerida e devido a má prestação de serviços de linha fixa 

e internet, rescindiu o contrato, e embora tendo cumprido com todas as 

suas obrigações contratuais, alega que os serviços prestados pela 

requerida foram de péssima qualidade, diante desses fatos requer a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Em sede de contestação alega a reclamada que a causa é de maior 

complexidade requerendo sua extinção, no mérito alega que após 

minuciosa apuração no sistema da empresa, não foi identificada nenhuma 

irregularidade na prestação do serviço que pudesse ensejar a 

condenação da reclamada. É o breve relato. A relação de consumo 

consistente em prestação de serviço de telefonia restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores, enquanto tais. Cuidando a hipótese vertente de 

relação de consumo e presentes os requisitos caracterizadores, deve o 

ônus da prova ser invertido com base no art. 6.º, inciso VIII, da Lei 

n.8.078/90, devido à hipossuficiência da parte Autora e verossimilhança 

de suas alegações. Tal inversão se baseia na necessidade de se 
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estabelecer o equilíbrio da relação jurídica. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações. A inversão do 

ônus da prova é técnica de julgamento. O Reclamado tem o ônus de 

provar aquilo que é apto dentro de sua realidade. Assim, o Reclamante 

não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Nesse quadro, de fato 

caberia à Reclamada comprovar que prestou o serviço nos dias indicados, 

o que não restou demonstrado nos autos. Logo, inconteste, em virtude da 

regra de inversão do ônus da prova, que o serviço, naqueles dias 

indicados, apresentou falhas. Contudo, conforme remansosa 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento 

contratual, não gera, por si só, o dever de ressarcimento de dano moral. 

Senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. 

NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta 

Corte é pacífica no sentido de que, em regra, o simples inadimplemento 

contratual não gera indenização por danos morais. Precedentes. 2. A 

Corte local, no caso em apreço, analisou exaustivamente a questão, 

chegando à conclusão de que não houve dano moral indenizável. Alterar 

esta conclusão demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que 

atrai a incidência da Súmula 7/STJ, que é aplicável ao recurso fundado em 

ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento” (STJ - Ag. No AREsp 141971 / SP – 4ª Turma – Min. 

Rel. Luiz Felipe Salomão – 24/04/2012). Pois bem. Pelas regras do direito 

consumerista, o autor está dispensado de provar dolo ou culpa do agente, 

bastando somente provar o fato constitutivo do seu direito. Porém, no 

caso em tela, o consumidor sequer indicou quais os fatos que teriam 

ocasionado lesão à sua honra subjetiva, limitando-se a aduzir a ocorrência 

de dano moral de forma genérica, unicamente pela falha de prestação de 

serviços de telefonia móvel, nos dias que consignou na inicial. Poderia até 

se alegar, a título de argumentação, eventual dano material decorrente do 

pagamento pelo consumidor de um dia de serviço não prestado para cada 

dia em que houve falha no sistema de telefonia. Mas tal pleito não foi 

aduzido na inicial, não podendo ser objeto de apreciação, sob pena de 

julgamento extrapetita. Logo, a simples ocorrência de falha no sistema de 

telefonia não gera dano moral, principalmente por se tratar de mero 

aborrecimento causado ao consumidor. Outro não é o entendimento de 

nossos Tribunais Superiores: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. NÃO 

CARACTERIZADO O PREJUÍZO MORAL. INCABÍVEL O AUMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS 

VALORES. Falha na prestação do serviço de telefonia, que acarretou na 

interrupção dos serviços, está por configurar mero aborrecimento, o que 

não tem o condão de gerar indenização por danos morais. Valor 

indenizatório que merece ser mantido, por beirar às raias do desconforto, 

sobremodo em razão do trânsito em julgado para a demandada. 

Honorários sucumbenciais que se mostram adequados para remunerar o 

trabalho do profissional, não sendo o caso de majoração. Mantida a 

compensação na sucumbência recíproca. Súmula 306 do STJ. Sentença 

que se mantém. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME” (TJRS 

– Ap. 70050336056 – 18ª Câm.Civ. – Des. Rel. Nelson José Gonzaga – 

23/08/2012) “Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Telefonia. Falha na 

prestação do serviço. Dano moral. Inocorrência. Ausente prova de abalo 

psíquico. Mero aborrecimento. À unanimidade, negaram provimento ao 

apelo. (TJRS – Ap. Cível Nº 70048861249 – 6ª Turma – Min. Rel. Luís 

Augusto Coelho Braga -08/11/2012). DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro 

no artigo 487, I do Código Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE o pedido, 

ante a ausência de demonstração de danos morais. Transitado em julgado, 

ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. Sem condenação em 

verbas sucumbenciais, em face do que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003098-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003098-89.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA ALICE LOPES 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório em obediência do art. 38 da lei 9099/95. Analisando 

o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do NCPC. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por MARIA ALICE LOPES FERREIRA em desfavor de BANCO 

SANTANDER S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que foram efetuados saques em 

sua conta bancária que considera ser indevidos, no montante de R$ 

1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais). Em sede de contestação a 

Reclamada não traz qualquer prova de suas alegações e sequer 

apresenta uma justificativa plausível para o ocorrido, argumentando 

apenas que os saques através de cartão de débito são realizados 

mediante o fornecimento do cartão e a senha do cliente, ou seja, que as 

retiradas mencionadas pela parte autora só podem ter sido oriundas de 

procedimentos adotados por ela própria ou por alguém a qual ele tenha 

fornecido seus dados pessoais. Ademais, poderia ter apresentado as 

imagens captadas pelas câmeras do Terminal de Auto Atendimento, para 

corroborar com suas alegações. Portanto, verifico que restou comprovado 

que houve a subtração indevida de valores efetuados na conta poupança 

do reclamante, no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), 

de acordo com o extrato bancário digitalizado. No caso, trata-se de 

relação de consumo lato sensu, ficando bastante caracterizado o defeito 

do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Não podemos 

olvidar que cumpre ao banco garantir a segurança ao público dentro e 

fora de seus estabelecimentos, em favor dos usuários que correm riscos 

e não auferem lucro, diferentemente deles, que diga-se de passagem, 

auferem lucro demasiadamente alto, devendo assumir a responsabilidade 

pela segurança que deixou de prestar aos seus usuários. Frisa-se, que 

as técnicas de fraudar as transações bancárias, seja operacionalizadas 

através de computadores e demais elementos eletrônicos, como também 

pela clonagem de talonários de cheque, cartões de crédito/débito, vêm 
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sendo desenvolvidas em proporções alarmantes, do que não se podem 

excluir nem mesmo as senhas bancárias, ao que compete às instituições 

financeiras o dever de primar pela segurança de operações dessas 

naturezas. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

de serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, 

deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 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, se ele não a produzir, será responsabilizado, como ocorreu no 

presente caso. Por sua vez, a parte Reclamante nega ter efetuado a 

transação bancária, assim, revelava-se imprescindível que a instituição 

financeira procurasse esclarecer os fatos relatados na inicial, de modo 

que incabível o seu comportamento processual de atribuir o ônus da prova 

à parte reclamante, pois no caso, aplicável a inversão do ônus da prova, 

nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Desse modo, o pedido de danos 

materiais merece acolhimento, pois comprovado o saque contestado no 

valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em sua conta, bem 

como a parte reclamada não comprovando o reembolso da quantia, 

revela-se nítido o direito da parte Reclamante de ver restituída em 

decorrência da falha na prestação dos serviços. Em relação ao dano 

moral, é possível reconhecer que o saque de valores não realizados pelo 

Reclamante em sua conta bancária configura dano à moral do indivíduo, 

impondo a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão 

dos transtornos decorrentes da situação. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano moral causado. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor, fazendo com que esse adote todas as medidas 

necessárias para evitar ações fraudulentas como o caso em julgamento. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

CONDENAR a parte reclamada a restituir à parte autora o valor 

indevidamente sacado da sua conta poupança, qual seja, R$ 1.550,00 (mil 

quinhentos e cinquenta reais), com juros de mora de 1% a.m e correção 

monetária pelo INPC a partir da citação válida, e ainda, a título de 

indenização por danos morais, pagar à parte autora a importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação 

válida e correção monetária a partir desta data, e assim o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas.

Sentença Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1010441-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA GONZAGA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por 

CELIA GONZAGA DOS SANTOS em face de CLAUDIA INOCENTE 

SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO, distribuídos por 

dependência aos autos nº 1005281-96.2017.8.11.0015. Em síntese a parte 

Embargante aduz inexigibilidade do contrato de honorários advocatícios 

pela inexistência de serviços jurídicos prestados à esta. Todavia, 

conforme verifica-se nos ids nº 10206745 e 10206754 a parte Exquente 

comprovou a distribuição de Liberdade Provisória na Comarca de 

Colíder/MT, configurando início de prova da prestação de serviços. 

Todavia, a petição de id nº 10206734, referente à Revogação de Prisão 

Preventiva, não encontra-se acompanhada de qualquer chancela 

mecânica ou digital hábil a demonstrar seu protocolo nos autos; sequer 

ocorreu a juntada de extrato dos andamentos processuais visando 

demonstrar o encarte de referida peça processual. Uma vez que a parte 

Executada limitou-se na arguição de inexigibilidade do título pela ausência 

de contraprestação, restando provado o início desta devem os presentes 

embargos serem julgados improcedentes. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os EMBARGOS à EXECUÇÃO, determinando o regular 

prosseguimento da presente execução, em seus ulteriores termos 

expropriatórios. Nos termos do art. 98 e ss, CPC CONCEDO à Embargante 

os benefícios da GRATUIDADE da JUSTIÇA, razão pela qual deixo de 

condena-la em custas processuais conforme disposto no art. 53, II da Lei 

nº 9.099/95. Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para 

requerer o que de direito. Transitada em julgado a presente, translade-se 

cópia para os autos nº 1005281-96.2017.8.11.0015 e após arquive-se 

com as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007683-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA NUNES SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/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. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por 

ANNA PAULA NUNES SOUZA em face de KELLY KARLA HOFFMANN 

01292813105. Em breve síntese a parte Embargante aduz 

impenhorabilidade dos valores constritos no id nº 10262380. Por tratar-se 

de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, CPC, o 

ônus em demonstrar o caráter de poupança, bem como a ausência de 

movimentações financeiras recai sobre a parte Embargante, que limitou-se 

a invocar a vedação legal sem trazer aos autos extratos bancários da 

referida poupança ou qualquer outro indicío para tanto. Neste sentido 

destaca-se: PENHORA DE CONTA BANCÁRIA. Conta intitulada poupança. 

Ausência de documentos que comprovem a ausência de movimentação 

financeira característica de poupança. Descaracterização do instituto para 

fins de impenhorabilidade. Penhora. Possibilidade. Violação do art. 831, 

inc. X, do CPC/2015. Inexistência:. É possível a penhora de conta bancária 

que, não obstante intitulada poupança, não seja comprovadamente 

utilizada como conta poupança, havendo a descaracterização do instituto 

previsto no art. 831, inc. X, do CPC/2015, de modo que não há a violação 

deste dispositivo a sua constrição. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - AI: 

21914544520178260000, Relator: NELSON JORGE JÚNIOR, DÉCIMA 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

06/02/2018 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

EMBARGOS à EXECUÇÃO, determinando o regular prosseguimento da 

presente execução, em seus ulteriores termos expropriatórios. INTIME-SE 

a parte Exequente para requerer o que entender de direito. Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça nos termos do art. 98 e ss, NCPC; bem 

como, com fulcro no art. 55, parágrafo único, II da Lei nº 9.099/95 

CONDENDO a parte Embargante no pagamento de custas processuais; o 

que fica suspenso em virtude da gratuidade supra. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER CARDOSO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CARLOS QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos constata-se 

que não houve a habilitação do patrono da parte Executada, ora 

Embargante, de modo que não ocorreu sua intimação da sentença de id nº 

5787293; deste modo, visando evitar o cerceamento de defesa e respeito 

ao contraditório, impõe-se a revogação da referida sentença. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO, para REVOGAR a sentença proferida no id nº 5787293; 

bem como, INTIME-SE a parte Requerente, para apresentar impugnação à 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias e, após, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

DETERMINO ainda que a Secretaria deste Juízo proceda com a habilitação 

do advogado DARI LEOBET JUNIOR, OAB/MT n. 21.919, como 

representante do polo passivo, RUI CARLOS QUEIROZ, devendo referido 

ato ser certificado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROBERTO DORN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ OAB - PR83410 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos constato o erro 

material no lançamento da sentença de id nº 9171867, impondo a 

revogação da mesma. Ainda, verificando-se a existência de controvérsia 

quanto a matéria fática faz-se necessária a designação de audiência de 

instrução. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e 

DOU-LHES PROVIMENTO, para REVOGAR a sentença proferida no id nº 

9171867 e DESGINAR AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 10 de abril de 2018, às 08:30 horas. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; caso queiram que as 

testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; Intime-se. Cumpra-se. Expedindo 

o necessário. Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262894 Nr: 5337-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO POUQUIVIQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO POUQUIVIQUI, Cpf: 

94875014104, Rg: 1421176-9, Filiação: Josias Viana e Maria Pouquiviqui, 

data de nascimento: 28/08/1979, brasileiro(a), natural de Mirassol do 

Oeste-MT, convivente, serv. gerais, motorista, Telefone 66 9951-8004. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, 

dando o acusado LEANDRO POUQUIVIQUI como incurso no artigo 306, § 

1°, inciso II da lei 9.503/97. 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), qualif icando-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.Outrossim, defiro os requerimentos 

formulados pelo Ministério Público nos itens “2 e 3” de fl. 34.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, VANESSA 

GONÇALVES DE AZEVEDO, digitei.

Sinop, 09 de fevereiro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 36783 Nr: 7677-54.2003.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES, JOSUEL 

SILVA BARBOSA, FÁBIO JÚNIOR PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, jose antonio segura furlan (FALECIDO) - OAB:, LUIZ HENRIQUE 

MAGNANI - OAB:8836/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado para 

que no prazo legal se manifeste nos termos do artigo 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 175378 Nr: 10970-17.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CARDOSO DE OLIVEIRA, MICHAEL 

WILLYAN PIERETTI, ROSILDA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA, 

JOSENILDO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado 

Wlligton Silva Rocha, para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 240132 Nr: 12119-43.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE GOES DE SOUZA

 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

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar os advogados do 
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acusado para que no prazo de cinco dias apresentem memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315934 Nr: 138-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANDRADE BASÍLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado Celio 

reis de Oliveira, para que no prazo de dez dias apresente resposta à 

acusação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199170 Nr: 1948-61.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTON FERREIRA DA SILVA, Filiação: 

Jazinha Ferreira da Silva e Erci Neves da Silva, data de nascimento: 

17/03/1989, brasileiro(a), natural de Cerejeiras-RO, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 66-9690-0800. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO do RÉU, acima qualificado, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias justifique seu não comparecimento. Sendo que a 

não justificação acarretará a revogação do benefício anteriormente 

concedido.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia de folhas 04/05, que o acusado 

conduziu veiculo em estado de embriaguez,sendo denunciado(a) como 

incurso nos artigos 306 do CTB

Despacho/Decisão: Código n°199170Vistos em correição, Em consulta ao 

sistema Apolo verifico que o mandado retro fora devidamente 

cumprido.Destarte, substitua a certidão juntada nesta oportunidade, 

extraída do referido sistema, pelo mandado devidamente cumprido.Em 

seguida, intime-se o acusado via edital.Após o transcurso do prazo do 

edital, certifique-se se houve ou não manifestação do acusado, 

encaminhando-se os autos imediatamente conclusos para novas 

deliberações.Notifique-se a Defesa da presente decisão.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, TAYNARA SILVA 

ROCHA, digitei.

Sinop, 06 de dezembro de 2017

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269197 Nr: 9270-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CUSTODIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDO CUSTODIO DE PAULA, Cpf: 

67723349904, Rg: 19257333, Filiação: Maria Vaz de Camargo e Jose 

Custodio de Paula, data de nascimento: 19/10/1959, brasileiro(a), natural 

de Bandeirantes-PR, separado(a) judicialmente, pedreiro, carpinteiro, 

Telefone 66 9979-5434. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia de folhas 04/05, que a acusada 

mediante abuso de confiança, subtraiu em proveito próprio, coisa alheia 

móvel, sendo denunciado (a) como incurso nos artigos 155, § 4º , II do 

Código Penal.

Despacho: Vistos em correição, Inicialmente, ante a não localização do 

acusado, certificada à fl. 56,cite-o por edital, nos moldes da legislação 

processual penal vigente.Outrossim, transcorrido o prazo editalício sem 

que haja qualquer manifestação do acusado, volvam-me os autos 

conclusos para deliberar acerca da suspensão condicional do processo e 

do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do CPP.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TAYNARA SILVA 

ROCHA, digitei.

Sinop, 06 de dezembro de 2017

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 284731 Nr: 18783-56.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RAMOS CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Autos nº 18783-56.2016.811.0015Código nº 284731Autor: Ministério 

Público EstadualAcusado: JOEL RAMOS CARNEIROVistos, {...} Pelo 

exposto, com fulcro nos artigos 419 do Código de Processo Penal, 

desclassifico o crime de tentativa de homicídio (art.121, §2°, inciso I, e IV e 

VI c.c art. 14, inciso II ambos do Código Penal c.c artigo 5°, inciso I, II e III da 

lei n° 11.340/06 sob os efeitos da Lei nº 8.072/90), para o delito de lesão 

corporal de natureza leve (art. 129, caput, do Código Penal).Diante disso, 

ante a desclassificação do delito de tentativa de homicídio, declino da 

competência para o processamento e julgamento do delito de lesão 

corporal, o qual deverá ser apreciado pelo juízo competente para 

processar e julgar os feitos atinentes à violência doméstica razão pelo 

qual, determino a extração de cópia integral dos autos e competente 

remessa ao juízo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 186263 Nr: 7431-09.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE 

DE MATO GROSSO LTDA., LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO, JOSEMAR 

FIGUEIREDO, LUIZ MÁRIO PINTO DUARTE, LUIZ GUILHERME BASTER DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, MIGUEL TAVARES 

MARTUCCI - OAB:9672 A - MT, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - 

OAB:OAB/MT 19400-A

 Vistos,

 Ante a não localização do acusado LUIZ MARIO PINTO DUARTE, cite-o 

por edital, nos moldes da legislação processual penal vigente.

Ante a cota Ministerial retro, expeça-se novamente mandado de citação 

com relação ao réu JOSEMAR FIQUEIREDO, no mesmo endereço 

constante dos autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 186263 Nr: 7431-09.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE 

DE MATO GROSSO LTDA., LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO, JOSEMAR 

FIGUEIREDO, LUIZ MÁRIO PINTO DUARTE, LUIZ GUILHERME BASTER DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, MIGUEL TAVARES 

MARTUCCI - OAB:9672 A - MT, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - 

OAB:OAB/MT 19400-A

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código 

Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLÍNICA DE TRATAMENTO 

RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA-EPP, LUIZ GUILHERME 

BASTER DE FIGUEIREDO, JOSEMAR FIGUEIREDO e LUIZ MARIO PINTO 

DUARTE, ante a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime 

imputado a eles neste processo.Transitando em julgado esta sentença, 

proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 296629 Nr: 6356-90.2017.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA CIVIL DE SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA FERREIRA NUNES, ANDRESSA 

PEREIRA RICOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 21.747/O

 Vistos,

 Trata-se de auto de prisão em flagrante de SABRINA FERREIRA NUNES e 

ANDRESSA PEREIRA RICOMINI pelo suposto cometimento do crime 

previsto no artigo 155, §4°, IV do Código Penal

 Às fls. 42/43 as indiciadas requereram autorização deste juízo para se 

ausentar da Comarca e residir na cidade de Itanhaém/SP, alegando 

dificuldade de encontrar trabalho nessa comarca e que estando mais 

próximo da família terá melhores condições de viver. Na oportunidade 

informaram e comprovaram o atual endereço, onde poderão ser 

encontradas naquela Comarca.

É o relatório necessário.

Decido.

Pois bem, tendo em vista que as indiciadas informaram o endereço onde 

irão residir, acolho o pedido exarado às fls. 42/43, para autorizá-las a 

ausentar-se da Comarca e residir na cidade de Itanhaém/SP.

Outrossim, oficie-se à Delegacia para que preste informações a respeito 

da instauração de inquérito policial para apurar os fatos narrados nestes 

autos, uma vez que em consulta ao Sistema Apolo não localizei nenhum 

registro nesse sentido.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 80196 Nr: 8522-81.2006.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado CARLOS 

MELGAR NASCIMENTO, Oab/MT para que no prazo de 24 horas faça a 

devolução dos autos, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 226501 Nr: 3629-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, MAIKI 

FAGUNDES DA COSTA, TAFAREL RODRIGUES PEREIRA MACIEL, 

ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355-MT, FABRICIO A. FERRACIOLLI - OAB:MT/18.563/0

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado Fabricio 

A Ferraciolli, para que no prazo de cinco dias se manifeste nos termos do 

artigo 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 226501 Nr: 3629-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, MAIKI 

FAGUNDES DA COSTA, TAFAREL RODRIGUES PEREIRA MACIEL, 

ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355-MT, FABRICIO A. FERRACIOLLI - OAB:MT/18.563/0

 Considerando o teor o ofício de fl. 906 dando conta de possível óbito do 

réu Tafarel Rodrigues Pereira Maciel em 24/01/2018, oficie-se ao Cartório 

de Pessoas Naturais da Comarca de Sinop/MT solicitando a averiguação 

de eventual registro de óbito em nome do aludido réu, filho de Luiz 

Rodrigues Maciel e Marinalva Pereira Costa, nascido aos 03/08/1994, 

natural de Sinop/MT. Caso seja positiva a busca, que envie a respectiva 

certidão a este juízo. Em tempo, intime-se o d. causídico constituído às fls. 

879/882 para, no prazo de 05 (cinco) dias apresentar rol de testemunhas 

e requerer o que for de direito, o que faço com fulcro no artigo 422 do 

Código de Processo Penal.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 280892 Nr: 16441-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDIOMAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:MT-22806/O

 Inquérito Policial – Código Apolo 280892

Vistos.

Em análise aos autos, verifico que em relação ao delito previsto no artigo 

140, do Código Penal, se processa mediante ação penal privada, conforme 

se depreende do artigo 145, do referido códex, a qual deverá ser 

proposta no prazo de 06 (seis) meses.

 Ocorre que entre a data do suposto fato (até 14/09/2016) até esta, já se 

passaram mais de 11 (onze) meses sem que a vítima tenha oferecido 

queixa em desfavor do indiciado, ocorrendo, portanto, o evento da 

decadência (CPP, artigo 38). Deste modo, declaro extinta a punibilidade do 

indiciado em relação a referido delito (injúria), devendo o cartório proceder 

às baixas, anotações e enviar as informações cabíveis aos órgãos de 

registro.

Quanto ao delito descrito no artigo 147, do Código Penal, diante da 

retratação à fl. 33 e do termo de declarações às fls. 40/41, designo o dia 

08 de março de 2018, às 13 horas, para a oitiva da vítima, perante este 

Juízo, nos termos do artigo 16, da Lei n. 11.340/06.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se a vítima e o indiciado sobre a data da audiência.

Intime-se, ainda, o advogado constituído pelo indiciado para conhecimento 

da data audiência acima aprazada, bem como para os fins do artigo 1.387, 

da CNGC/MT, haja vista a ocorrência da decadência em relação ao delito 

previsto no artigo 140, do Código Penal (procuração à fl. 32).

Cumpra-se.

Sinop, 14 de novembro de 2017.

 Débora Roberta Pain Caldas
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 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 317553 Nr: 1337-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NUNES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do indiciado JOSÉ NUNES 

FRANÇA, haja vista a superveniente ausência de condição de 

procedibilidade para a propositura da Ação Penal. Ademais, tratando-se 

de rito procedimental especial em relação à legislação geral, inaplicável o 

prazo do artigo 38 do CPP. Transitado em julgado, procedam-se as baixas 

pertinentes e oficiem-se as autoridades competentes para os devidos fins, 

arquivando-se em seguida os autos. Diante do teor desta sentença, não 

vislumbro motivos para a manutenção da prisão outrora decretada em 

desfavor do acusado, razão pela qual determino à Sra. Gestora que 

expeça, imediatamente, ALVARÁ DE SOLTURA em favor do indiciado, 

colocando-o imediatamente em liberdade, salvo se estiver preso por outro 

crime ou houver mandado de prisão expedido em seu desfavor. Ainda que 

outros motivos justifiquem a manutenção da prisão, o alvará de soltura 

deverá ser apresentado pelo oficial de justiça diretamente à autoridade 

administrativa responsável pela custódia, para baixa nos registros 

competentes em relação ao processo ou inquérito a que se refere o alvará 

destes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 305172 Nr: 11653-78.2017.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DIVALINA APARECIDA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 305172

Vistos.

Apense-se o presente pedido a Ação Penal Código Apolo 286586, pois o 

veículo que se pretende restituir foi apreendido naqueles autos e será 

objeto de análise quando da prolação da sentença.

Cumpra-se.

Sinop, 09 de fevereiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 311126 Nr: 15311-13.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA SOBRINHO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTÔNIO 

BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O

 Certifico e dou fé que o Advogado FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI, fica 

devidamente intimado a apresentar nestes autos as alegações finais na 

forma de memoriais no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 318048 Nr: 1683-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDREY LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 318048Vistos.Trata-se de pedido de revogação da 

prisão preventiva manejado por Andrey Leandro dos Santos, por 

intermédio de advogado, alegando, em síntese, estarem ausentes as 

circunstâncias previstas para a manutenção de sua prisão cautelar (fls. 

02/10).O Ministério Público se manifestou às fls. 16/16-A, verso, pelo 

indeferimento do pleito.Vieram-me os autos conclusos).Posto isso, em 

consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido 

fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado por Andrey Leandro 

dos Santos.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se o acusado, por 

intermédio de seu advogado.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Sinop, 09 de fevereiro de 2018.Débora Roberta Pain caldas 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 299488 Nr: 8100-23.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZE ALVES FONSECA, MIKAELLY 

BATISTA BEZERRA, JOSE BATISTA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE ORTIZ DE 

SOUZA, ANDERSON CRISPIM COSTA, RICARDO AREVALO SANABRIA, 

ALEX CRISPIM COSTA, LUCAS VALARDÃO DOS SANTOS, GUILHERME 

FERREIRA DA SILVA, JOICE MARTINS DE OLIVEIRA, VITOR BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE MOREIRA RODRIGUES 

SCHMIDT - OAB:16314, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-0/MT, VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS - OAB:17597/O

 Julgo parcialmente procedentes os fatos narrados na denúncia, 

para:CONDENAR ALEXANDRE ORTIZ DE SOUZA por violar artigos 35 e 33 

da Lei n. 11.343/06, por 03 vezes, fixando-lhe a reprimenda de 10 anos e 

06 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e 2.565 dias-multa. 

CONDENAR RICARDO ARÉVALO SANABRIA(...) por violar artigos 35 e 33 

da Lei n. 11.343/06, por 03 vezes, fixando-lhe a reprimenda de 09 anos de 

reclusão, em regime inicialmente fechado e 2.200 dias-multa. CONDENAR 

JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA (...) por violar artigo 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006, fixando-lhe a reprimenda de 05 anos de reclusão, em regime 

inicialmente fechado e 500 dias-multa. CONDENAR VITOR BATISTA (...) 

por violar artigos 35 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a 

reprimenda de 08 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e 

1.200 dias-multa. CONDENAR GUILHERME FERREIRA DA SILVA (...) por 

violar artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a reprimenda de 

05 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e 500 dias-multa. 

CONDENAR LUCAS VALARDÃO DOS SANTOS (...) por violar artigo 33, 

caput, da Lei n. 11.343/2006, por 02 vezes, em continuidade delitiva, 

fixando-lhe a reprimenda de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime 

inicialmente fechado e 1.000 dias-multa. CONDENAR ALEX CRISPIM 

COSTA (...) por violar artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a 

reprimenda de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicialmente 

fechado e 666 dias-multa. CONDENAR ANDERSON CRISPIM COSTA (...) 

por violar artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a reprimenda 

total de 05 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e 500 

dias-multa. CONDENAR MIKAELLY BATISTA BEZERRA(...) por violar artigo 

33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a reprimenda de 05 anos de 

reclusão, em regime inicialmente fechado e 500 dias-multa. CONDENAR 

GRAZE ALVES FONSECA (...) por violar artigo 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006, fixando-lhe a reprimenda de 05 anos de reclusão, em regime 

inicialmente fechado e 500 dias-multa. ABSOLVER JOICE MARTINS DE 

OLIVEIRA (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 283635 Nr: 18085-50.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDRA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Ação Penal - Código Apolo 283635.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 59/60, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de junho de 
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2018 às 13horas.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado (procuração à fl. 61).

Intimem-se as testemunhas, comunicando-se o superior hierárquico.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 05 de fevereiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 311493 Nr: 7548-10.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355-MT

 Vistos etc. 1) marco o dia 19 de fevereiro, p.f., às 14h15mn, como nova 

data e horário para a audiência de justificação do reeducando Adriano 

Valério dos Santos, dando-se, assim, uma nova oportunidade para que o 

reeducando apresente suas justificativas sobre fatos noticiados nos 

autos e 2) Saiu intimado o Promotor de Justiça. Nada mais havendo para 

constar, determinou o MM. Juiz o encerramento da presente Ata de 

Audiência, a qual foi por mim ____________ (Walter Oliveira Borges 

Junior, Assistente digitador designado para os trabalhos de audiência) 

digitada, a qual vai devidamente lida e assinada pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 108249 Nr: 594-74.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISAEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 Vistos.

1 - Ciente quanto à juntada da guia de recolhimento definitiva às fls. 

102/102-verso.

2 - Visando deflagrar o início do cumprimento da pena em regime 

semiaberto, designo audiência admonitória para o dia 21 de Fevereiro de 

2018, às 17h15min.

3 - Cientifiquem-se o Ministério Público e o Advogado Dr. Daniel Moura 

Nogueira, bem como intime-se o reeducando MISAEL DE OLIVEIRA para 

comparecer na solenidade, observando-se o endereço obtido por meio do 

Sistema SIEL à fl. 136.

4 - Por fim, determino ao cartório:

- substituir a guia de recolhimento provisória de fl. 10 pela guia definitiva 

de fls. 102/102-verso.

- encaminhar os autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo de 

liquidação da pena de multa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop - MT, 25 de Janeiro de 2018.

João Manoel Pereira Guerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 303484 Nr: 1400-26.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO PICHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 Vistos etc. 1) marco o dia 07 de março de 2018, p.f., às 13h15min, como 

nova data e horário para a audiência admonitória do apenado Genesio 

Pichler, dando-se, assim, uma nova oportunidade para que o reeducando 

compareça e inicie o cumprimento de sua pena e 2) Saíram intimados 

Defensora Pública e Promotor de Justiça. Nada mais havendo para 

constar, determinou o MM. Juiz o encerramento da presente Ata de 

Audiência, a qual foi por mim ____________ (Walter Oliveira Borges 

Junior, Assistente digitador designado para os trabalhos de audiência) 

digitada, a qual vai devidamente lida e assinada pelos presentes.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE CURATELA ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Proc: 21886-47.2015.811.0002 – Cod. 419776

REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIADO: ANTONIO JERONYMO MAMBERG

(...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 1.783-A, do Código Civil, defiro o pedido formulado, 

para o fim de nomear o Sr. João Gumercindo Cassim apoiador do Sr. 

Antônio Jerônymo Mamberg. O apoiador está apto a sacar e administrar o 

benefício previdenciário do apoiado e providenciar os meios necessários 

para cuidar da saúde do mesmo, sendo vedada a contratação/obtenção 

de empréstimo ou financiamento em nome do apoiado. Advirto ao apoiador 

das responsabilidades e advertências dos §§1º ao 10 do art. 1.783-A do 

Código Civil. Inscreva-se o presente no Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos 

da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela imprensa local e pelo órgão 

oficial por três vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no 

artigo 755, § 3º do CPC. Isento de custas. Cientifique-se o representante 

do Ministério Público. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE CURATELA ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Proc: 19929-50.2011.811.0002 – Cod. 276478

REQUERENTE: MARIA CAVALCANTE DE PAULA

INTERDITADO: THIAGO CAVALCANTE DE PAULA

(...) Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e 

DECRETO A INTERDIÇÃO total de Thiago Cavalcante de Paula brasileiro, 

solteiro, filho de Nelson Jesus de Paula e Maria Cavalcante de Paula, 

nascido em Várzea Grande-MT, em 10.10.1989, portador do RG n.º 

1634982-2 SJSP/MT e CPF nº 028.319.821-46, residente e domiciliado à 

av. Leôncio Lopes de Miranda, qd. 17, lote 18, n. 19 res. Milton Figueiredo, 

declarando-o relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso Iii, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo 

diploma legal, nomeio, neste ato como curadora do interdito a Sra. Maria 

Cavalcante de Paula, que deverá prestar compromisso por termo, em livro 

próprio. Consigno que os limites da curatela não abrangem a disposição de 

bens móveis e imóveis do interdito, dispensando-se a especialização de 

hipoteca legal. Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, segunda parte, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, 

publicando-se no sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital o nome da interdita e da curadora e a 

causa da interdição. Cientifique-se o representante do Ministério Público. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003137-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. D. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO)

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. C. S. (REQUERIDO)
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ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar-se sobre a devolução da Carta 

Precatória negativa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008420-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PERIN TALARICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELESANDRA KOLLING (REQUERIDO)

 

Vistos. RODRIGO PERIN TALARICO E ELESANDRA KOLlING TALARICO, 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram com pedido de 

DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, para tanto, a inexistência de filhos 

menores e bens a serem partilhados. O processo fora instruído com os 

documentos constantes dos eventos n.º 10628918 e 10628922. Vieram 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e decido. 

Preliminarmente, tratando-se de maiores e capazes, é dispensável a 

manifestação do representante do Ministério Público. No mérito, tenho que 

os pedidos merecem ser acolhidos, em razão do caráter de 

consensualidade que se reveste a demanda. Nesta esteira, ao tratar do 

divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º, 

verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. {...} § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pelo 

entendimento acima esposado, importante ressaltar que desnecessária a 

comprovação do lapso temporal antes exigido, bem como a demonstração 

de quaisquer causas para consubstanciar o divórcio. Assim, em virtude 

da atual redação do artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de 

pelo menos um dos cônjuges para que se dê o divórcio. Diante do 

exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo mais que dos 

autos consta, acolho o pedido formulado por RODRIGO PERIN TALARICO E 

ELESANDRA KOLlING TALARICO. Dissolvido o vínculo CONJUGAL que 

mantinham, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto-lhes o 

DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento 

no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal E 

ART. 487, i, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A requerente voltará 

a usar seu nome de solteira, qual seja: ELESANDRA KOLlING. Isento os 

requerentes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, base forte 

no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

expeçam-se o(s) mandado(s) competente(s). Depois de feitas as devidas 

anotações e comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 281600 Nr: 320-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDN, SRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marcelo rodrigues leirião - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA - 

OAB:3.830/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.SUSPENDO o andamento da execução até o final do prazo 

concedido pelo credor, nos termos do art. 922 do CPC.Cientifique-se o 

Ministério Público.Expeça-se alvará de soltura, se preso, e se não o 

estiver por outro motivo.Findo o prazo de suspensão requerido, intime-se 

o(a) patrono(a) do(s) exequente(s) para manifestar se o executado 

cumpriu integralmente o acordo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 382380 Nr: 278-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIEL FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:18006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERRIRA - 

OAB:13.672

 Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Defiro o pedido de fls., 59 e concedo o prazo de cinco dias para que o 

autor tenha vista dos autos.

III- Intime-se.

III- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 277230 Nr: 20771-30.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSL, VERA NORBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ EDUARDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - 

OAB:14271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE 

BARROS CORREA - OAB:, SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - 

OAB:10587-O

 Vistos.

I- Defiro o pedido manejado às fls. 113/113-verso, reproduzido à fl. 114. 

Ofície-se nos termos ali solicitados. Fixo, para resposta, o prazo de 10 

(dez) dias.

II- Sobrevindo resposta, manifeste(m)-se inventariante e demais 

interessados, no prazo comum de 5 (cinco) dias, ouvindo-se, em seguida, 

o representante do Ministério Público.

III- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 282088 Nr: 850-51.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRV, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:6282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

I- Certifique-se o decurso do prazo de intimação determinado à fl. 462, 

considerando, para tanto, a decisão lançada às fls. 222/223 (Processo n.º 

11912-49.2016 - código 450016 ) - apenso.

II- Após, ultime(m)-se os demais termos da decisão lançada à fl. 462.

III- Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 282370 Nr: 1159-72.2012.811.0002

 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: DENIZE RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSL, VERA NORBERTO DA SILVA, MARIA 

ALVES DA SILVA LEITE, MCSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA 

- OAB:13741/MT, LUCE JANE DE OLIVEIRA SESTARI - OAB:11610, 

SANDRA CRISTINA ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT
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 Vistos.

I- Diante da natureza da controvérsia defiro a produção de prova oral, 

consistente na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo 

comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (CPC, ARTIGO 

357, §4º).

II- Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/03/2018, às 

13h00m (horário oficial de MT), ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas a serem arroladas, bem assim as arroladas nos autos.

III- Desde já fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(s) de que 

cabe a ele(s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele(s) 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do 

art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de 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 (CPC, art. 

455, § 1º).

IV- Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes 

informar a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que 

a intimação da testemunha seja reali-zada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada.

 V- Notifique-se o representante do Ministério Público.

VI- Sem prejuízo das determinações acima, retifique-se o registro de 

distribuição e capa dos autos, constando os herdeiros do falecido no polo 

passivo da lide.

VII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450016 Nr: 11912-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRV, VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:6282

 Vistos.

I- Considerando que a decisão lançada em audiência realizada às fls. 

222/223 lastreou-se em informações e dados coligidos ao feito, a 

mantenho por seus próprios fundamentos, e por consectário indefiro, por 

ora, o pedido de reconsideração manejado às fls. 233/234.

II- No mais, oficie-se à Prefeitura de Cuiabá – MT, nos termos determinados 

na decisão de fl. 222-verso.

III- Sobrevindo resposta, manifestem-se as partes e o representante do 

Ministério Público.

IV- Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 215845 Nr: 11190-93.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDFDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCF, NMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7263/MT, NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:11967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO COELHO FILHO, Filiação: 

Sem Qualificações, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

NEUZA MARIA DOS SANTOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 (CINC0) DIAS, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 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, IRANY OLIVEIRA 

RODRIGUES, digitei.

Várzea Grande, 16 de outubro de 2017

Fidelis Cândido Filho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 326055 Nr: 22416-22.2013.811.0002

 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: MDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:OAB/MT 9106, IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601, rafael willian batista - OAB:19793/O

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO RAFAEL WILLIAN BATISTA PARA 

DEVOLVER O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO 

PRAZO LEGAL, EM 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À 

VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO E COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 324584 Nr: 20985-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNISE ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601, Rafael Willian Batista - OAB:19793

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO RAFAEL WILLIAN BATISTA PARA 

DEVOLVER O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO 

PRAZO LEGAL, EM 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À 

VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO E COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 221680 Nr: 2005-94.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GAIVA - OAB:6867, 

IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT, MOHAMAD RAHIM FARHAT - OAB:2542 - 

MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO MOHAMAD RAHIM FARHAT PARA 

DEVOLVER O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO 

PRAZO LEGAL, EM 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À 

VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO E COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 314312 Nr: 10562-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNISE ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DUARTE GOMES, ESPÓLIO DE 

BENEDITO DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/ 9106, IASNAIA POLLYANA GUSMÃO SAMPAIO 

- OAB:7601, rafael willian batista - OAB:19793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ JOSE FERREIRA - 

OAB:8212

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO RAFAEL WILLIAN BATISTA PARA 

DEVOLVER O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO 

PRAZO LEGAL, EM 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À 

VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO E COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 321496 Nr: 17902-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MINORELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542 - MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO MOHAMAD RAHIM FARHAT PARA 

DEVOLVER O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO 

PRAZO LEGAL, EM 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À 

VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO E COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 442825 Nr: 8245-55.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YSDSF, VMDSF, SMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que DECORREU o prazo para a parte requerida se manifestar em 

20/12/2016, sem nenhuma manifestação nos autos. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 284078 Nr: 3055-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA JAHNS GATIBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS JOSE ANTONIO GATIBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Defiro o pedido de fls. 133/134, portanto, citem-se os herdeiros Mara 

Regina Gatiboni e Leandro Gatiboni, para manifestarem-se, no prazo legal, 

sobre o plano de partilha apresentado e os termos da ação.

II- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005698-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI CARON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARINDA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1005698-88.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de 

Bens, Guarda e Alimentos ajuizada por Darci Caron contra Amarinda dos 

Santos Silva. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito deve 

ser extinto sem resolução do mérito. Vejamos. As partes, a causa de pedir 

e o pedido desta ação são semelhantes aos da Ação nº. 

1005372-31.2017.8.11.0002., ensejando a ocorrência da litispendência. A 

esse respeito: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (Redação 

dada pela Lei nº. 13.105, de 2015) (...) V – reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3º. O juiz 

conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado; Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VI 

- litispendência; (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015). (...) § 1º. verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada; (Redação dada pela Lei nº 13.105, 

de 16 de março de 2015). § 2º. Uma ação é idêntica à outra quando tem as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (Redação 

dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). § 3º. Há litispendência, 

quando se repete ação, que está em curso. (Redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015). § 5º. Excetuadas a convenção de 

arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das 

matérias enumeradas neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 

16 de março de 2015). É da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO 

FEITO EM ESTÁGIO MENOS AVANÇADO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS 

ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À 

luz dos princípios da economia e celeridade processual, deve ser mantida 

a sentença que, reconhecendo a litispendência entre duas demandas, 

extinguiu o feito que se encontrava em estágio menos avançado. 

Precedentes do STJ. 2. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0456.12.001592-4/001. 5ª Câmara Cível. Relatora: Desa. Áurea Brasil. 

Data de Julgamento: 18/04/2013. (Disponível em www.tjmg.jus.br – 

Acesso em 25 de Maio de 2016 às 17h24min). De rigor, portanto, a 

extinção deste processo sem resolução do mérito. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, em virtude da 

litispendência verificada, com fundamento no art. 485, inc. V, c/c art. 337, 

inc. VI e parágrafos, ambos do Código de Processo Civil/2015, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo a decisão 

que arbitrou os alimentos provisórios (Id. 9215071). Oficie-se ao 

empregador do requerido para cessação dos descontos em folha de 

pagamento determinado nestes autos. Traslade-se cópia do relatório do 

estudo psicossocial realizado (Id. 10210050) para os autos de nº. 

1005372-31.2017. P. R. I. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa 

na Distribuição. Isentos de custas, eis que defiro a AJG. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 15 de Fevereiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005698-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI CARON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARINDA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1005698-88.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de 

Bens, Guarda e Alimentos ajuizada por Darci Caron contra Amarinda dos 

Santos Silva. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito deve 

ser extinto sem resolução do mérito. Vejamos. As partes, a causa de pedir 

e o pedido desta ação são semelhantes aos da Ação nº. 

1005372-31.2017.8.11.0002., ensejando a ocorrência da litispendência. A 

esse respeito: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (Redação 

dada pela Lei nº. 13.105, de 2015) (...) V – reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3º. O juiz 

conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado; Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VI 

- litispendência; (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015). (...) § 1º. verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada; (Redação dada pela Lei nº 13.105, 

de 16 de março de 2015). § 2º. Uma ação é idêntica à outra quando tem as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (Redação 

dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). § 3º. Há litispendência, 

quando se repete ação, que está em curso. (Redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015). § 5º. Excetuadas a convenção de 

arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das 

matérias enumeradas neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 

16 de março de 2015). É da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO 

FEITO EM ESTÁGIO MENOS AVANÇADO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS 

ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À 

luz dos princípios da economia e celeridade processual, deve ser mantida 

a sentença que, reconhecendo a litispendência entre duas demandas, 

extinguiu o feito que se encontrava em estágio menos avançado. 

Precedentes do STJ. 2. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0456.12.001592-4/001. 5ª Câmara Cível. Relatora: Desa. Áurea Brasil. 

Data de Julgamento: 18/04/2013. (Disponível em www.tjmg.jus.br – 

Acesso em 25 de Maio de 2016 às 17h24min). De rigor, portanto, a 

extinção deste processo sem resolução do mérito. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, em virtude da 

litispendência verificada, com fundamento no art. 485, inc. V, c/c art. 337, 

inc. VI e parágrafos, ambos do Código de Processo Civil/2015, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo a decisão 

que arbitrou os alimentos provisórios (Id. 9215071). Oficie-se ao 

empregador do requerido para cessação dos descontos em folha de 

pagamento determinado nestes autos. Traslade-se cópia do relatório do 

estudo psicossocial realizado (Id. 10210050) para os autos de nº. 

1005372-31.2017. P. R. I. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa 

na Distribuição. Isentos de custas, eis que defiro a AJG. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 15 de Fevereiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004581-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978/O (ADVOGADO)

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAGO CIRQUEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1004581-62.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

15 de fevereiro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004581-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978/O (ADVOGADO)

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAGO CIRQUEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1004581-62.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

15 de fevereiro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320120 Nr: 16504-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERILA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERCINO DIAS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634, MAURI GUIMARÃES DE JESUS - OAB:6595, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CAMILA ANDRETTY, para devolução dos autos 

nº 16504-44.2013.811.0002, Protocolo 320120, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389474 Nr: 5017-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL BERNARDES, ROSELI APARECIDA 

CERQUERIA BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:MT-5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO DAHMER, 

para devolução dos autos nº 5017-09.2015.811.0002, Protocolo 389474, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 351815 Nr: 17206-53.2014.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI HORTENSI, CATARINO BISPO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO AUGUSTO ANDRÉ - 

OAB:17.261

 Certifico qe foi designado o dia 20/abril/2018 às 08hras para realização 

do Exemne de DNA cno Laboratorio LPC sito a Rua AV Tenente Cel Duarte 

1306 centro sul Comarca de C uiaba MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 414731 Nr: 19207-74.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ADRIANO COSTA, GINA BARBOSA COSTA, 
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DALIVON ADRIANO DA COSTA, GUIOMAR DA CONCEIÇÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS ANTONIO DIAS DA COSTA, DE 

CUJUS ANTONIA ADRIANO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA BARBOSA COSTA - 

OAB:8.686

 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 inventariante através de seu advogado e 

pessoalmente, para que no prazo de 01 (dez) dias cumrpa as solicitações 

da PGE/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 252393 Nr: 14618-15.2010.811.0002

 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: MARIA EDEMIR DOS SANTOS MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA GEORGINA DE 

MAGALHAES, ESPÓLIO DE JOÃO MINERVINO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selia Borges de Morais - 

OAB:10.226

 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 inventariante através de seu advogado e 

pessllamente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra integralmente o 

despacho de fls.80, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 400129 Nr: 11388-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNA SILVA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ORDLANDO FRANCISCO DE 

ASSIS, ORLANDO PAIVA DE ASSIS, RAYANE EVELYN PAIVA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x )intimar o Núcleo de p\raticas Juridics da UNIVAG para que no prazo 

de 10 (dez) dias promova a defesa da meno, qual foi nomeada e intimada 

para tal finalidade em 10/102017 coía de fls. 101 anexa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 411943 Nr: 17745-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rosa Ferreira - 

OAB:14.156, 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:

 ( x) Impugnar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 234286 Nr: 14300-66.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSPG, LUCÍLIA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERLEI LAMEL - OAB:20.943/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG- NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 intimar aaparte autora através de seu advogado e pessoalmente, para 

que no prazo de 10 (dez) dias cumpra integralmente a decisão de fls. 154, 

sob pena de extinçãpo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 80962 Nr: 3454-29.2005.811.0002

 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: CRECI BRUSTOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRAEL ASIS BRUSTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - 

OAB:6960/MT, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 

9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

e pessoalmente para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra integralmente 

a determinção de fls.168v, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 309743 Nr: 5758-20.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS, JMBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DE ARAUJO 

GOUVEIA - OAB:12.930/mt, CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3.541-B

 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 para que no prazo 

de10 (dez) dias cumpra a determinação do despacho de fls. 149/150, sob 

pena de remoção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 90973 Nr: 772-67.2006.811.0002

 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: WLADNEIA RIBEIRO FAGÁ COSTA, EDINÉIA FAGÁ 

MARINHO, KELLER RIBEIRO FAGÁ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDSON RIBEIRO FAGA, ESPÓLIO 

DE CLARINDA VICENTE CARDOSO FAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte inventariante através de seu 

advogado e pessoalmente para que no prazo d 10 (dez) dias dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 350742 Nr: 16382-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE LUCIA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA ANTONIA DO BOM DESPACHO 
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VIANA, CLEUNICE MARIA VIANA, JULIETA DE SOUZA VIANA, NILO 

SANTIAGO VIANA, MARIA TEREZA VIANA DE MORAES, CLARO 

LOURIVAL VIANA, BENEDITA AUXILIADORA VIANA GUIMARAES, 

VANILDES BENEDITA VIANA DE ALMEIDA, ALTAMIR BENEDITO VIANA, 

CRISTIANE MARIA VIANA CONCEIÇÃO, GLAUCIA PATRICIA VIANA 

CONCEIÇAO, JEAN WAGNER VIANA CONCEIÇAO, ELIDELMA APARECIDA 

VIANA CONCEIÇAO, JUSIMEIRE AUXILIADORA PINTO VIANA, BEATRIZ 

PINTO VIANA, JOILSON DOMINGOS DE MORAES VIANA, CLAUDEMIR DE 

MORAES VIANA, CARLOS EDUARDO DE MORAES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.201/O

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

e pessoalmente para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra integralmente 

a determinção de fls.124/125 spb pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 453813 Nr: 13531-14.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLPF, SPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320

 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 para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste 

sob o oficio de fls. 48

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 263690 Nr: 3042-88.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELLY PEREIRA BUENO, IZAILDES 

PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNNY LUCAS TAQUES DE 

MIRANDA - OAB:16.784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA BARROS PORFÍRIO 

SOBRINHO - OAB:OAB/MT 10.223, VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - 

OAB:OAB/MT 10607

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x intimar a parte autoraatravés de seu advogado e pessoalmente,, para 

que no prazo de 10 (dez) dias dê andamento aof eito, requerendo o que 

de direito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 258271 Nr: 16359-90.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSeorPsmEDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCON BARROS 

FERREIRA (UNIVAG) - OAB:8777, UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT, CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA - OAB:OAB/MT 6674

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

e pessoalemnte, para que no prazo de 10 (dez) dias dê andmwnto ao 

feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 303329 Nr: 24259-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSPJ, ZLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177

 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 

e pessoalemnte, para que no prazo de 10 (dez) dias dê andmwnto ao 

feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 377963 Nr: 25275-74.2014.811.0002

 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: KARINA ALMEIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROCILDO RODRIGUES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:OAB/MT 6588

 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 

e pessoalemnte, para que no prazo de 10 (dez) dias dê andmwnto ao 

feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 433440 Nr: 3080-27.2016.811.0002

 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: ESPOLIO DE ALINOR GERALDO DE ALMEIDA, MARIA 

HELENA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5674

 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 

e pessoalemnte, para que no prazo de 10 (dez) dias dê andmwnto ao 

feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 447714 Nr: 10774-47.2016.811.0002

 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: MIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A. DE VITTO JUNIOR - 

OAB:4838-A/MT, Márcia Mitie Oshikawa - OAB:OAB/MT 7.567

 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 

e pessoalemnte, para que no prazo de 10 (dez) dias dê andmwnto ao 

feito, sob pena de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 327520 Nr: 23842-69.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISTANIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR MILAN CAPILÉ - 

OAB:835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB:9587
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 ).É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDO.Trata-se de Ação Anulatória de 

Sentença que homologou o acordo entre as partes nos autos da ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável.O autor, em audiência de 

conciliação naquela demanda deixou todos os bens adquiridos na 

constância da união estável para a requerida. Entretanto, pugna pela 

anulação da decisão que homologou o referido acordo, alegando ter 

incorrido em vício de vontade por erro substancial provocado pela ré.Os 

presentes autos possuem caráter acessório da ação de Reconhecimento 

e Dissolução de União Estável (processo nº 20848-39.2011.811.0002, 

código 277306) homologado no Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões 

da Comarca de Várzea Grande/MT.Entende o Superior Tribunal de 

Justiça:1. A ação anulatória de sentença homologatória de acordo, 

prevista no artigo 486 da Lei Adjetiva, possui nexo etiológico com a ação 

originária em que fora homologada a transação celebrada entre as 

partes.2. Nos termos do artigo 108 do Código de Processo Civil, "a ação 

acessória será proposta perante o juiz competente para a ação principal", 

regra que traduz hipótese de modificação de competência.3. A 

acessoriedade prevista no artigo 108 do Código de Processo Civil abrange 

a relação entre as duas demandas supramencionadas e legitima a 

prevenção do juízo homologante para apreciação da ação anulatória, 

tendo em vista as melhores condições do juízo de direito originário para 

apreciá-la. (STJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento 11 de 

Fevereiro de 2014, T4 - Quarta Turma). Disponível em:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 437814 Nr: 5578-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO do Sr. VICENTE PAULA 

DA COSTA, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 85, da Lei 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis nomeando 

como seu curador seu filho, o requerente ARTUR PAULO DA COSTA, 

também qualificado nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei.Inscreva-se a 

presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP).Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do 

e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do NCPC. P. 

R. I. Lavre-se o termo de curatela.Isento de custas (fls. 18).Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de Novembro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 451977 Nr: 12731-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRME CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR DA SILVA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO do Sr. JOCIMAR DA SILVA CHAVES, qualificado 

nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como seu curador, o requerente, Sr. JAIRME CHAVES, também qualificado 

nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado ao interditando.Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos 

artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP).Publique-se pela 

rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, 

na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 

(uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, 

observado o disposto no artigo 755, § 3º, do NCPC. P. R. I. Lavre-se o 

termo de curatela definitiva.Isento de custas (fls. 18).Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 11 de Dezembro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007903-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT0009519A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. S. (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 1007903-90.2017.8.11.0002 Certidão de 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 23/10/2017 (Id10353347), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 15horas. Várzea 

Grande/MT, 15 de fevereiro de 2018. Joanne da Silva Mesquita Analista 

Judiciário

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005746-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram anexadas. Procedo, ainda, a intimação às partes para 

especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005746-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram anexadas. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006822-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GASPARELO E JACKSON SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS 

- ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram anexadas. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006822-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GASPARELO E JACKSON SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS 

- ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram anexadas. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 74924 Nr: 7431-63.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - REP/ 

HELIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ORACIO CAPELETTO, NILTON ANTUNES 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 74924

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. (sucessora de Monza Distribuidora 

de Veículos Ltda.), devidamente qualificada nos autos, em desfavor de 

JOÃO ORÁCIO CAPELETTO e NILTON ANTUNES DA COSTA.

Em face do que consta às fls. 276/280, em que a credora comunica a 

quitação do débito mediante pagamento extra autos e requer a extinção do 

feito, DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 

na forma do art. 924, II, do NCPC.

Nada dispondo a credora a respeito de honorários, presume-se sua 

quitação. Custas processuais recolhidas quando da distribuição do feito.

Levante-se a penhora realizada nos autos, expedindo-se o necessário. 

Ainda, defiro a devolução ao devedor João Orácio Capeletto – ou pessoa 

por ele indicada – do cheque acostado às fls. 14, que deverá ser 

substituído por fotocópia.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 401269 Nr: 11990-77.2015.811.0002

 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: JAILSON PEDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGUROS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 iMPULSIONO estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre os embargos de declaração

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47104 Nr: 7666-98.2002.811.0002

 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: TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAURICIO 

ANDREANI - OAB:8.609, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUDIMILA 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 7666-98.2002.811.0002, 

Protocolo 47104, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 398114 Nr: 10340-92.2015.811.0002

 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: LAUDELINA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:OAB/MT 13.598

 iMPULSIONO estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o Recurso Adesivo da autora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 333513 Nr: 2121-27.2014.811.0002

 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: JUNIOR FERNANDO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463/0, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 9.235

 CITE-SE CONFORME REQUERIDO;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 418849 Nr: 21431-82.2015.811.0002

 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: DIEGO LUIZ GUIMARÃES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA HORIZONTE 

INC. SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14622, GIOVANE 

GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Jacques Luciano 

Uchôa Costa - OAB:80055-MG

 Processo n.º21431-82/2015 (Cód.418849)

Vistos...

Analisando os autos, verifico o pedido incidental feito pelo autor.

 Desta forma, determino a intimação da parte ré para manifestar sob as fls. 

214, no prazo de cinco dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 01 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 306047 Nr: 1788-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CARVALHO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS JONI DA SILVA - 

OAB:10024-E/MT, TARCIZIO CARLOS DE SIQUEIRA CAMARGO - 

OAB:11.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818/MT

 Processo Código 306047

Vistos...

Em virtude de que o autor foi devidamente intimado para dar andamento ai 

feito em 05 dias e não o fez, considerando abandono do processo, hei por 

bem em JULGAR O PROCESSO EXTINTO, sem resolução de mérito na 

forma do art 485,III, c/c § 1° do CPC;

Condeno o autor negligente ao pagamento de honorários advocatícios a 

parte contraria, no montante de R$ 500,00, aplicando ao caso o § 8° do 

artigo 85 do CPC, observando ser ou não assistenciado pela justiça 

gratuita.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se;

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388269 Nr: 4262-82.2015.811.0002

 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: GEISMAEL RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscilla Mesquita Buzzetti Dias 

- OAB:9392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Processo Código 388269

Vistos...

Em virtude de que o autor foi devidamente intimado para dar andamento ai 

feito em 05 dias e não o fez, considerando abandono do processo, hei por 

bem em JULGAR O PROCESSO EXTINTO, sem resolução de mérito na 

forma do art 485,III, c/c § 1° do CPC;

Condeno o autor negligente ao pagamento de honorários advocatícios a 

parte contraria, no montante de R$ 500,00, aplicando ao caso o § 8° do 

artigo 85 do CPC, observando ser ou não assistenciado pela justiça 

gratuita.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se;

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435154 Nr: 4137-80.2016.811.0002

 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: Celia Regina da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos).Para fins de liquidação da sentença, o valor 

deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC 

desde o evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que 

a autora decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 4º, III do novo 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

05 DE FEVEREIRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 445396 Nr: 9602-70.2016.811.0002

 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: MEFV, DENIANE CRISTINA VIEIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA T. DE 

ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO 

SCHENEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para manifestar sobre a 

resposta do oficio de fls. 144, do Comando da Aeronáutica

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 113719 Nr: 9234-76.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO AMORIM DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo Código 113719

Vistos...

Em virtude de que o autor foi devidamente intimado para dar andamento ai 

feito em 05 dias e não o fez, considerando abandono do processo, hei por 

bem em JULGAR O PROCESSO EXTINTO, sem resolução de mérito na 

forma do art 485,III, c/c § 1° do CPC;

Condeno o autor negligente ao pagamento de honorários advocatícios a 

parte contraria, no montante de R$ 500,00, aplicando ao caso o § 8° do 

artigo 85 do CPC, observando ser ou não assistenciado pela justiça 

gratuita.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se;

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 264420 Nr: 3967-84.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO HENRIQUE ROSE EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIWES WILLIAM BOSSON 

SILVA - OAB:OAB/MS 10.903, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSIMARA ALMEIDA 

BARRETO CAMACHO - OAB:

 Processo n.º 3967-84/2011 (Cód.264420)

Vistos...

Analisando os autos, visto que não existe depósito, intime-se ao autor 

para comprovar o depósito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 23 de janeiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388043 Nr: 4122-48.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor 

na importância de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos).Para fins de liquidação da sentença, o valor 

deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC 

desde o evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que 

a autora decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 4º, III do novo 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

02 DE FEVEREIRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395564 Nr: 8822-67.2015.811.0002

 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: ELISANGELA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Processo Código 407397

Vistos...

Em virtude de que o autor foi devidamente intimado para dar andamento ai 

feito em 05 dias e não o fez, considerando abandono do processo, hei por 

bem em JULGAR O PROCESSO EXTINTO, sem resolução de mérito na 

forma do art 485,III, c/c § 1° do CPC;

Condeno o autor negligente ao pagamento de honorários advocatícios a 

parte contraria, no montante de R$ 500,00, aplicando ao caso o § 8° do 

artigo 85 do CPC, observando ser ou não assistenciado pela justiça 

gratuita.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se;

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426542 Nr: 25399-23.2015.811.0002

 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: VANESSA APARECIDA FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Processo Código 426542

Vistos...

Em virtude de que o autor foi devidamente intimado para dar andamento ai 

feito em 05 dias e não o fez, considerando abandono do processo, hei por 

bem em JULGAR O PROCESSO EXTINTO, sem resolução de mérito na 

forma do art 485,III, c/c § 1° do CPC;

Condeno o autor negligente ao pagamento de honorários advocatícios a 

parte contraria, no montante de R$ 500,00, aplicando ao caso o § 8° do 

artigo 85 do CPC, observando ser ou não assistenciado pela justiça 

gratuita.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se;

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000903-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OTAVIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000903-05.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ANTONIO OTAVIANO 

REQUERIDO: BANCO SISTEMA S.A Vistos. Trata-se de TUTELA 

CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE interposta por ANTONIO 

OTAVIANO em desfavor do BANCO SISTEMA S.A. Requer em sede de 

tutela a suspensão da realização do leilão designado até o julgamento final 

da presente demanda. São requisitos para a concessão das tutelas de 

urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA 

SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADA PELO CONSUMIDOR - 

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO. Presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, é 

viável a concessão da medida de urgência, já que não preenchidos os 

requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015). Devem ser 

suspensos os descontos realizados em conta bancária de quem alega 

não ter firmado o contrato correspondente se a instituição financeira não 

demonstra a origem e a licitude do débito. (AI 135305/2016, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)”. A probabilidade do 

direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de 

documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, 

seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais 

documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, 

evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser 

levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros termos, como 

sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença 

de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse 

ser a causa julgada desde logo. Da análise dos autos, verifico que o autor 
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alega ser o legítimo possuidor de um imóvel rural localizado na região do 

Capão do Pequi, denominado Chácara Capão do Pequi, com área total de 

26,08 ha na cidade de Várzea Grande/MT, estando na posse do imóvel 

desde 1999. Vejo também, que a parte autora pleiteia em sede de tutela 

antecipada, a suspensão imediata do Leilão do imóvel rural objeto desta 

ação, agendado para o dia 08/02/2018 ás 15h através do site da 

Zukerman Leilões. No entanto, mediante análise dos documentos juntados 

pelo autor, tenho que este não comprovou de forma suficiente ser 

possuidor dos requisitos para suspensão do leilão, vez que juntou 

somente a ata de leilão, e escrituras de cessão de posse (Id. nº 685744 - 

Pág. 1-6, e 11685752 - Pág. 6). DESSA FORMA, por não vislumbrar a 

possibilidade de concessão da medida, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. 

Por se tratar de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente (CPC, art. 

303), deve o autor aditar a petição inicial em 15 (quinze) dias, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final, nos mesmos autos (CPC, art. 303, 

§3º). Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º do CPC, 

o processo será extinto sem resolução do mérito. À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

18/04/2018, às 08:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001124-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PAULA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Recursal Processo n. 

1001124-22.2017.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000366-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA NUNES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1000366-43.2017.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002668-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA APARECIDA MARQUES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1002668-45.2017.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001730-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FRANCISCA MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1001730-84.2016.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002408-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CEZAR DIAS BARBATO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1002408-65.2017.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007764-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONES HENRIQUE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1007764-41.2017.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001859-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1001859-89.2016.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003578-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1003578-72.2017.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001841-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR COSTA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1001841-34.2017.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001566-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FERREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1001566-85.2017.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002855-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. R. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1002855-53.2017.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 
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tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002951-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1002951-05.2016.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001802-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELMO CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1001802-71.2016.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001701-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSO RIBEIRO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1001701-97.2017.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002469-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MARTINS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1002469-57.2016.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001844-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC PEREIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1001844-86.2017.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001820-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ATAIDE NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1001820-58.2017.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002778-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA ANTUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1002778-78.2016.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006070-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1006070-37.2017.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, em sendo assim, encaminho intimação ao autor para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004673-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1004673-40.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: ERODILCE 

SANTOS GUIMARAES - MT0016518A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003373-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDOL CAMARGO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1003373-43.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: GISELY 

RODRIGUES MACHADO - MT22410/O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005912-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO TEODORO DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1005912-79.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: MARCELO 

ALVES DE SOUZA - MT0012791A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000032-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BETE DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1000032-09.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) Advogado do(a) AUTOR: MARTA 

SEBASTIANA DE OLIVEIRA - MT19174/O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007759-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 534 de 648



Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1007759-19.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: ELIANE GOMES FERREIRA 

- MT0009862A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006100-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIA COSTA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1006100-72.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: MARCELO 

ALVES DE SOUZA - MT0012791A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004908-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CONCEICAO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1004908-07.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: GERSON LEVY 

RABONE PALMA - MT18609/O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001860-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ELIAS CLAMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1001860-74.2016.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogados do(a) REQUERENTE: SAULO DALTRO 

MOREIRA SILVA - MT10208/O-O, LEMIR FEGURI - MT0010335A-N 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002472-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI LUIZ PIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1002472-12.2016.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.125,00 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogados do(a) REQUERENTE: LEMIR FEGURI - 

MT0010335A-N, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - MT10208/O-O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002743-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AROLDO DA COSTA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1002743-21.2016.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 8.775,00 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogados do(a) REQUERENTE: LEMIR FEGURI - 
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MT0010335A-N, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - MT10208/O-O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005940-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO LIMA 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1005940-81.2016.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.812,50 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogados do(a) REQUERENTE: LEMIR FEGURI - 

MT0010335A-N, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - MT10208/O-O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005939-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA GOMES CASTANHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1005939-96.2016.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.968,75 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogados do(a) REQUERENTE: LEMIR FEGURI - 

MT0010335A-N, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - MT10208/O-O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005937-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEMAROES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1005937-29.2016.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.656,25 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogados do(a) REQUERENTE: LEMIR FEGURI - 

MT0010335A-N, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - MT10208/O-O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001391-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO CURVO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1001391-28.2016.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: MARCELO 

ALVES DE SOUZA - MT0012791A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005831-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GATIBONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

max nascimento de rezende OAB - MT0016826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1005831-67.2016.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 60.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: MAX 

NASCIMENTO DE REZENDE - MT0016826A OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 

36888440
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000843-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1000843-66.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: FERNANDA 

DOMINGAS RONDON - MT21853/O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001658-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN CRISTINA KLEGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1001658-63.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 7.425,00 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogados do(a) REQUERENTE: LEMIR FEGURI - 

MT0010335A-N, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - MT10208/O-O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001659-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1001659-48.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.812,50 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogados do(a) REQUERENTE: SAULO DALTRO 

MOREIRA SILVA - MT10208/O-O, LEMIR FEGURI - MT0010335A-N 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001660-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1001660-33.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.812,50 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogados do(a) REQUERENTE: LEMIR FEGURI - 

MT0010335A-N, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - MT10208/O-O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005918-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA CABRERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1005918-23.2016.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 0,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO 

(241) Advogado do(a) REQUERENTE: VANESSA CRISTINA DE ABREU 

SPERANDIO - MT9175/B OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PATRICIA DE OLIVEIRA PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)
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GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1000715-46.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogados do(a) AUTOR: RICARDO 

ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - MT0023047A, GUILHERME PUERARI 

MARQUES - MT0023180A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000725-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALEXANDRINA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1000725-90.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME 

PUERARI MARQUES - MT0023180A, RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA 

COSTA - MT0023047A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003067-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DOUGLAS DE SOUZA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1003067-11.2016.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: WEVERTON 

PEREIRA RUPOLO - MT0019738A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002235-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCE KELLY DE SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1002235-75.2016.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.696,69 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: MARCELO 

ALVES DE SOUZA - MT0012791A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR FERREIRA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 14 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 dias, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1000165-51.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.010,34 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: MARCOS 

ALEXANDRE SCHOFFEN - MT0010657A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006999-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERNANDES FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Processo n. 1006999-70.2017.8.11.0002 

Certifico que, fora constatado que a expedição da citação da parte 

requerida foi endereçada corretamente, conforme consta da inicial. Desta 

forma, encaminho intimação a parte autora para manifestar à respeito no 

prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS. VÁRZEA GRANDE, 15 de fevereiro 

de 2018 ELZA BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 420394 Nr: 22207-82.2015.811.0002

 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: ANTONIO FAGUNDES DE ARRUDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TRIÂNGULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152.305

 Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação, e entendo como justo condenar a 

parte requerente ao pagamento da multa de 1% do valor da causa 

referente à litigância de má-fé, com fundamento no artigo 17, II, c/c artigo 

18, ambos do Código de Processo Civil. Por consequência, revogo todos 

os efeitos da tutela deferida na decisão inicial. Condeno, ainda, a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do Código de Processo Civil.Entretanto, considerando que lhe foi 

concedida a assistência judiciária, fica sobrestada a cobrança enquanto 

permanecer a situação de pobreza.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 239848 Nr: 1185-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMA E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. MÓVEIS E COLÇÕES, MÁRCIA PATRICIA 

LEITE FRATINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574/MT, VALERY MARTINS DA ROCHA VERAS - OAB:OAB/MT 

12.793-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que o exequente pretende ver reconhecido o comparecimento 

espontâneo da executada, devido ao fato de as partes terem firmado 

acordo anteriormente, conforme petitório de fls. 95/97.

No entanto, denota-se que o acordo mencionado foi encaminhado a estes 

autos através de ofício da magistrada titular da Quarta Vara Cível desta 

comarca (fl. 60), posto que também tratava de ação que tramitava naquele 

juízo.

Logo, em que pese haver referência da numeração deste feito no acordo 

firmado (fl. 61), não há como afirmar com certeza que a executada tem 

ciência da presente demanda.

Sendo assim, entendo ser necessária a citação desta, conforme já 

determinado anteriormente (fls. 74).

 Intime-se a parte exequente para informar endereço para citação da 

executada, bem como para recolher a diligência pertinente. Prazo 10 dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298336 Nr: 18863-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNY RORGES GONÇALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença oposta pelo Banco Bradescard S/A, nova 

denominação do BANCO IBI S/A, declarando a validade da citação e, 

também, excesso na execução, devendo ser excluído do cálculo do 

credor a multa referente ao art. 523, § 1º, do CPC, bem assim os 

honorários de sucumbência na fase do cumprimento de sentença, 

estabelecida no caput do mesmo artigo.Em consequência, diante das 

divergências dos cálculos apresentados pelas partes, deverá os autos 

ser remetidos ao Contador Judicial para que traga aos autos cálculos 

atualizados com relação à condenação (R$ 12.000,00), devendo incidir 

correção monetária a partir da data do arbitramento (Sentença – fls. 23/25 

– 16.12.2013) e os juros a partir do evento danoso (fls. 18 – 09.06.2008), 

até o depósito efetuado pela parte requerida (13.05.2016 - fls. 43). 

Deverá, também, o Sr. Contador Judicial, efetuar cálculo com relação aos 

honorários de sucumbência (10% do valor da condenação), sendo que 

estes deverão incidir correção monetária e juros de mora a partir do 

arbitramento.Com os cálculos nos autos, intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestarem. Prazo: 10 dias. Após, conclusos para as 

deliberações pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 337858 Nr: 6119-03.2014.811.0002

 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: VALDO SCHWANKE, ILGA KUBLIK SCHWANKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:OAB/MT 8.028/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação de reintegração de posse e acolho a exceção de 

usucapião arguida pela requerida, consequentemente, resolvo o mérito da 

demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor da 

parte requerida.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da 

causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º 

do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392080 Nr: 6619-35.2015.811.0002

 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: MARLI RICHESKI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos.

À vista da arguição formulada pela autora de que não contratou o 

advogado que subscreve a exordial, bem assim diante da justificativa 

apresentada pelo causídico, entendo por bem designar audiência para 

colher o depoimento pessoal da requerente (art. 385, do CPC), a fim de 

interrogá-la sobre a existência de relação de mandado com o causídico.

Para tanto, designo audiência para o dia 3 de abril de 2018, às 16h30.

Intime-se, pessoalmente, a autora para comparecer à audiência (art. 385, 

§ 1º, do CPC).

À vista da procuração de fls. 107, deverão ser intimados para a audiência 

designada o novo procurador da autora, bem como aquele que subscreve 

a inicial.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 451764 Nr: 12640-90.2016.811.0002

 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: WASHINGTHON VAGNER ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO DO BORDADO – GEOVANE MEDICE 

ANDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais proposta por Washingthon Vagner Esteves 

em desfavor de Ponto do Bordado – Geovane Medici Andade Ltda., ambos 

devidamente qualificados.

Na decisão proferida às fls. 19, determinou-se a intimação do autor para 

emendar a inicial a fim de sanear irregularidades contidas nesta, sob pena 

de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Às fls. 26, certificou-se o decurso de prazo da manifestação do autor.

Vieram os autos conclusos.

É breve e necessário relatório.

 Fundamento e Decido.

Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte autora foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar aos 

autos documentos indispensáveis para prosseguimento do presente feito, 

todavia a parte permaneceu silente.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, face a gratuidade processual.

 Sem condenação em honorários, diante da inexistência do contraditório.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 99678 Nr: 9137-13.2006.811.0002

 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: THATIANA RAIOL TAKEI, ANDRE TOSHIO TAKEI, DIOGO 

AKIO TAKEI, JORGE TSUYOSHI TAKEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA- 

UNIVAG - OAB:9983 - MT

 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 exequente.Em consequência, revogo a liminar 

concedida ás fls. 238/239, comunicando o 1º Serviço Notorial de Registro 

de Várzea Grande/ MT.Sem custas, diante da gratuidade da justiça.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.: 200255 Nr: 10935-72.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA, 

PEDRO FRANCISCO SANSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Banco Bradesco S/A 

em desfavor de Hertz Comercio e Manutenção Ltda. e Pedro Francisco 

Sanson, ambos devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da exequente foi 

intimado para se manifestar (fls.184) para dar prosseguimento na ação, 

quedando-se inerte (fls. 186).

 No seguimento, expediu-se mandado de intimação à parte autora, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção. Contudo deixou transcorrer o prazo in albis.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Regularmente intimada a dar prosseguimento ao feito, a parte credora, 

apesar de ter juntado substabelecimento nos autos (fls.190/191), 

quedou-se inerte ao chamado da Justiça, deixando transcorrer o prazo 

legal sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 200974 Nr: 11460-54.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU LUSVAGHI BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ TAVEIRA, JOÃO BOSCO 

RIBEIROBARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LOTFI CORREA - 

OAB:3630-A/MT

 Vistos etc.

 Pretende o autor a citação do requerido João Bosco Ribeiro Dias por 

edital, uma vez que não fora localizado no endereço indicado ás fls.245.

Pois bem. O código de Processo Civil é claro ao dispor que, somente após 

ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, e estas 

resultarem infrutíferas, poderá ser procedida a citação por edital.

Manuseando os autos, verifico que os autores não demonstraram ter 

esgotado todos os meios necessários para localizar o requerido João 

Bosco, uma vez que não diligenciou para tentar obter o seu endereço nos 

órgãos oficiais (TRE, Junta Comercial, Receita Federal, etc.).

Convém realçar que a jurisprudência só vem aceitando a citação editalícia 

em casos excepcionais, quando estejam presentes algumas das 

hipóteses do art. 256, do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra 

neste feito.

Posto isso, indefiro o petitório de fls.253, e determino intimação da parte 

autora para manifestar o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 213565 Nr: 8987-61.2008.811.0002

 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: SUPERMERCADO MODELO LTDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 540 de 648



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JACKSON MARIO DE SOUZA 

- OAB:4635, NELSON JOSÉ GAPARELO - OAB:OAB/MT 2973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FLORENTINO 

PEREIRA - OAB:201996/SP

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

confirmando a liminar outrora deferida (fls. 105/106) para o fim de 

determinar que a parte ré se abstenha de qualquer ato que implique 

turbação ou esbulho possessório contra a posse da parte autora, em 

relação ao bem descrito na inicial, sob pena de pagamento de multa. Por 

derradeiro, verifico que o advogado da parte autora que compareceu para 

audiência de instrução e julgamento, Dr. Luiz Gustavo Banzi Tonucci (fl. 

352), não possui procuração ad judicia ou substabelecimento nos autos, 

contudo por se tratar de vício sanável, concedo o prazo de 05 dias para 

que seja regularizada a representação processual da parte autora 

naquela solenidade.Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento 

no art. 85, § 2º, do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 218547 Nr: 13912-03.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO JESUS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE HEMINIO EUGÊNIO CORREIA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MATOS CUNHA JUNIOR 

- OAB:MT 10337, Russivelt Paes da Cunha - OAB:3942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 86/87, onde o exequente requer 

a adjudicação do bem penhorado.

Pois bem. A Lei 11.382/2006 promoveu mudança bastante significativa na 

ordem dos modos de satisfação do credor na execução de obrigação por 

quantia certa. Com a modificação legislativa, a adjudicação passou a 

primeiro plano, ocupando posição preferencial na nova ordem 

estabelecida pelo art. 647 do CPC/1973. Tal regra foi mantida pelo 

CPC/2015, no art. 825.

A adjudicação há de ser compreendida como um ato de expropriação 

executiva no qual o bem penhorado é transferido para o credor ou outros 

legitimados (§ 5.º do art. 876 do CPC/2015), mediante requerimento 

expresso nesse sentido.

Na adjudicação, o credor (ou terceiro), em lugar de dinheiro, recebe bens 

do executado, imóveis ou móveis, incluída, ainda, a possibilidade de 

penhora de quotas sociais.

Com isso, a execução tende a facultar, se assim desejar, ao exequente a 

aquisição (mediante a apropriação direta) dos bens penhorados como 

forma de compensação de seu crédito.

Contudo, antes de estabelecer os procedimentos a serem feitos para os 

atos adjudicatórios, necessário o cumprimento no disposto no art. 876, § 

1º, II, do Código de Processo Civil:

 Art. 876 É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da 

avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

 § 1º Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I – (...)

II – por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos; 

(grifei)

Em sendo assim, intime-se a executada acerca do pedido de adjudicação 

formulado pelo credor, bem assim do laudo de avaliação acostado às fls. 

83, no endereço constante dos autos, via carta com aviso de recebimento.

 Com o retorno do AR e/ou da carta devolvida, para a certificação da 

intimação, deverá a Sra. Gestora Judiciária observar o contido no art. 876, 

§ 2º, do CPC, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251097 Nr: 10373-58.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORT PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONDES MENDONÇA TRINDADE - 

OAB:19670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: roberto trigueiro fontes - 

OAB:17853DF

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fundamento 

no inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Via de 

consequência, por corolário lógico, revogo a liminar concedida na decisão 

inicial. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296695 Nr: 17046-96.2012.811.0002

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO M. MIRANDA - CERÂMICA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e extingo a ação 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para 

condenar a ré ao pagamento de R$70.996,03 (setenta mil novecentos e 

noventa e seis reais e três centavos), a ser corrigida desde o ajuizamento 

acrescido de multa de 2% pelo inadimplemento e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da data de vencimento de cada uma das faturas.Outrossim, 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299238 Nr: 19814-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL - QUADRA 28 - LOTE 

09

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face da petição de fls. 49, em que a parte autora requer a extinção do 

feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do supracitado Estatuto.

 Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência do contraditório.

 Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e recibo nos autos, se requerido.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e 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 
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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.

Inicialmente, consigno que não há necessidade de chamar o feito à ordem, 

pois este juízo apenas determinou a verificação de existência ou não dos 

depósitos informados pela executada, restando constatado que as guias 

de depósito apresentadas são referentes à outro processo, conforme 

certidão de fl. 227.

Sendo assim, considerando a inércia da devedora, nos termos do art. 854, 

do NCPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 220/221 e, em 

consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 

execução (R$ 4.083,90 – fl. 221 – CPF: 275.059.871-00).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

No mais, tendo em vista que o advogado Vittor Arthur Galdino não possui 

procuração ou substabelecimento para atuar em favor da executada por 

se tratar de vício sanável, concedo o prazo de 05 dias para apresentação 

de procuração ou substabelecimento pelos advogados já constituídos pela 

executada.

 Intimem-se e 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.

Inicialmente, consigno que não há necessidade de chamar o feito à ordem, 

pois a manifestação da executada ocorreu apenas nos autos em apenso 

(código 28904).

 No mais, considerando a inércia da devedora, nos termos do art. 854, do 

NCPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 227/229 e, em 

consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 

execução (R$ 11.350,98 – fl. 229 – CPF: 275.059.871-00).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e 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.

Considerando a inércia do devedor, nos termos do art. 854, do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 247/248 e, em consequência, 

via sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos 

financeiros que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte executada até o montante do débito em execução 

(R$ 5.973,99 – fl. 248/249 – CNPJ: 36.912.640/0001-15).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, NCPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do NCPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 210520 Nr: 6130-42.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN TEREZINHA WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV - BANCO VOTORANTIM FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A, NATALYE NAZARE DANTAS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 15.958, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:MT/ 

9941-A

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 432, onde busca a parte 

executada o desbloqueio do valor de R$ 27,00, da conta corrente de sua 

titularidade junto ao Banco Santander, informando o protocolo nº 

20090002256435.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, constatou-se os valores 

conscritos com o número de protocolo indicado pelo devedor (fls. 182/185 

e 186/190), contudo, não fora localizado qualquer bloqueio no valor 

indicado, qual seja, R$ 27,00.

Em assim sendo, intime-se a parte executada para que indique onde se 

encontra nos autos o bloqueio que pretende ver liberado e/ou requeira o 

que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 285875 Nr: 4976-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO DE BARROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SILEI FAVIN FFRAGERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:OAB/MT 9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615

 Vistos, etc.
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Considerando que, este feito tem por objeto o mesmo título em discussão 

na ação principal em apenso (Id. 289871), aguarde-se a realização da 

perícia designada naqueles autos, uma vez que os feitos serão julgados 

de forma simultânea.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 289849 Nr: 9398-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECY APARECIDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Genecy Aparecido 

Barbosa em desfavor de Claro S/A, pelos fatos e fundamentos exposto às 

fls. 26/30.

Observa-se que a parte requerida efetuou o depósito espontâneo da 

quantia que entendia devida (fls. 37/39), contudo havia saldo 

remanescente a ser pago (petição e cálculo de fls. 41).

Às fls. 56, a parte requerida efetuou o depósito do restante do dinheiro, 

tendo a parte autora concordando com os valores (petição de fls. 70).

Vieram os autos concluso.

 É o relatório necessário. Decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pelo exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela executada.

Libere o valor em favor da parte autora, DEVENDO O AUTOR SER 

INTIMADO PESSOALMENTE ACERCA DO VALOR LIBERADO EM FAVOR 

DE SEU ADVOGADO, INCLUSIVE AQUELE DE FLS. 50, nos termos do art. 

450, § 3ª da CNGC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 289871 Nr: 9419-41.2012.811.0002

 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: MARCO AURELIO DE BARROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SILEI FAVIN FRAGERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:OAB/MT 9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615

 [....] DECLARO SANEADO O FEITO. Fixo como PONTO CONTROVERTIDO a 

comprovação da autenticidade das assinaturas do autor Marco Aurélio de 

Barros Silva apostas no cheque em discussão (fl. 46).[...]DEFIRO A 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA pretendida pela ré. De conformidade com o art. 

95 do CPC; a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia, no caso em tela caberá à parte demandada antecipar 

os custos com sua realização.Sendo assim, nomeio a perita grafotécnica, 

Sra. Luciana Dias Corrêa, Rua G, n. 144, Ed. Caravelas, apto. 1202 – 

Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, Tel.: (65) 99602-7766 // (65) 98103-7766, 

e-mail: l.diascorrea@yahoo.com.br, para realização da perícia deferida. 

1.Concedo a perita o prazo de 05 (cinco) dias para informar se aceita o 

encargo e formular proposta de honorários periciais, bem assim, se for o 

caso, corrigir os dados declinados nesta decisão, os quais foram colhidos 

no Banco de Peritos do site do TJMT, devendo confirmar principalmente o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, 

nos termos do artigo 465, §2º, incisos I, II e III, do CPC. 2.Realizada 

proposta de honorários, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias (art. 465, §3º, CPC).[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 292681 Nr: 12566-75.2012.811.0002

 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: MARIA JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETTAMERO E OLIVEIRA LTDA, TODESCHINI 

S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 

9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950

 Vistos etc.

Maria José da Silva Magalhães ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c 

Dano Moal e Antecipação de Tutela em face de Rettamero e Oliveira Ltda e 

Todeschini Móveis Planejados, todos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, a parte autora e a requerida Todeschini Móveis 

Planejados firmaram acordo, fls. 225, pugnando por sua homologação, 

bem assim a extinção do processo, inclusive dando total quitação também 

com relação a ré Rettamero e Oliveira Ltda.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

 Observo 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, III, 

“b”, do CPC.

Honorários advocatícios nos termos pactuados.

 Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 321422 Nr: 17824-32.2013.811.0002

 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: JAIR RODRIGUES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com fundamento 

no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 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:

 [...]DEFIRO O ARRESTO ONLINE pretendido pelo credor às fls. 53/55, e, 

em consequência, via sistema BACEN-JUD, (art. 854, do CPC), determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 36.560,38 – fl. 58 – CPF: 

441.945.601-91 - CNPJ: 10.678.304/0001-66).Nesta oportunidade, anexo a 
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esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados, sendo que os autos 

permanecerão conclusos até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Considerar-se-á 

efetuado o arresto quando confirmado o bloqueio do dinheiro, VALENDO 

COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO SISTEMA BACEN JUD, 

que será juntado aos autos.Determino que o credor informe novo 

endereço para intimação da parte executada quanto ao arresto, bem como 

para efetivação de sua citação. Prazo 05 dias. Em sendo positivo o 

bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do 

CPC.Consigno que, aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de 

termo, conforme artigo 830, §3º, do CPC.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 380246 Nr: 26889-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE CARDANS E 

EMBREAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. LUCAS DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nada obstante a certidão de fls. 54, constata-se que a parte autora havia 

anteriormente se manifestado às fls. 43/44, pelo que passo a análise do 

pedido.

Defiro o petitório de fls. 43/44. Em sendo assim, expeça-se novo mandado 

citatório, observando o endereço contido no referido requerimento, 

fazendo constar que a parte interessada acompanhará o Oficial de Justiça 

na diligência.

Com a informação de que a parte autora fornecerá os meios necessários 

para o cumprimento da diligência, deverá acompanhar os andamentos 

processuais, inclusive quando da distribuição do mandado, contatar o 

servidor sorteado e acompanhá-lo na diligência. Isso porque, o Oficial de 

Justiça não está obrigado a se comunicar com o autor via telefone, até 

mesmo porque não tem disponibilidade de telefone funcional para tal 

atividade.

Por outra banda, caso entenda inviável o acompanhamento, poderá 

efetuar o depósito da diligência.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 383509 Nr: 1076-51.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILIARDI FEITOSA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ ARFOX - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Giliardi Feitosa Vieira 

em desfavor de Telefônica Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos 

expostos às fls. 81/82.

Instado ao pagamento, a parte devedora depositou os valores devidos 

(fls. 87).

O credor manifestou-se, às fls. 96, informando que concorda com os 

valores creditado nos autos, requerendo o levantamento do dinheiro.

É o relatório necessário. Decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela executada, conforme posto na sentença.

Expeça-se o alvará respectivo, intimando o autor pessoalmente, nos 

termos do art. 450, § 3º, da CNGC, acerca da transferência efetuada.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 397327 Nr: 9929-49.2015.811.0002

 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: TALITA CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: amanda b.de oliveira sodré - 

OAB:13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:OAB/DF 24.214

 Vistos etc.Consta às fls. 96/97, interposição de Embargos de Declaração 

protocolado pela parte requerida, em que alega que a decisão constante 

às fls. 93/94 é omissa ao deixar de fundamentar a existência de dano 

moral, alegando que o dano moral não restou comprovado. A parte autora 

se manifestou às fls. 96/97.Os embargos são tempestivos, posto que 

interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023 do NCPC, conforme 

certidão de fls. 98.É o breve relato.Fundamento e decido.Os embargos de 

declaração encontram respaldo no art. 1022 do NCPC, e tem função, 

quando patente a obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, portanto 

os embargos servem à integração da decisão.(...) Outrossim, desejando a 

embargante modificar a referida decisão é inadmissível que o faça via 

Embargos de Declaração, uma vez que o aludido recurso não se presta a 

modificar uma decisão em sua essência e, como é cediço, não se pode 

contrariar a finalidade específica de um instituto.Desta forma, conheço os 

Embargos Declaratórios, porém NÃO OS ACOLHO, nos termos 

supracitados, mantendo-se a sentença prolatada nos autos incólume. P. I 

e Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, libere-se o valor depositado nos 

autos em favor da parte autora, conforme requerido às fls. 107, intimando 

a autora pessoalmente acerca da transferência, nos termos do art. 350, § 

3º, da CNGC.Por fim, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 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.

Em análise do petitório de fls. 64/65, entendo que os pedidos postulados 

merecem deferimento.

Considerando a inércia da executada Cleunes Maria Lavrati, ora fiadora do 

débito, a qual foi devidamente citada (certidão fl. 51), DEFIRO o pedido de 

penhora formulado pelo credor à fl. 64, nos termos do art. 854 e 915, §1º, 

ambos do CPC e, em consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à executada até o 

montante do débito em execução (R$63.740,73– fl. 38 –CPF: 

372.914.759-53).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.
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Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a executada Cleunes na pessoa 

de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

No mais, DEFIRO o pedido de citação da empresa executada na pessoa de 

seu representante legal Thiago Antonio Lavrati (fl. 65), bem assim DEFIRO 

o pedido de nova tentativa de citação do executado Ivonei Antonio Lavrati, 

devendo o exequente promover o recolhimento das diligencias 

pretendidas, observando-se os endereços informados no item 4 do 

petitório de fl. 64-verso.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433317 Nr: 3003-18.2016.811.0002

 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: JUCELIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA TREZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Jucelia Aparecida da Silva 

em desfavor de Cerâmica Treze, ambos devidamente qualificados.

Na decisão proferida às fls. 28, determinou-se a intimação do autor para 

emendar a inicial a fim de sanear irregularidades contidas nesta, sob pena 

de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Às fls. 30, certificou-se o decurso de prazo da manifestação do autor.

Vieram os autos conclusos.

É breve e necessário relatório.

 Fundamento e Decido.

Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte autora foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar aos 

autos documentos indispensáveis para prosseguimento do presente feito, 

todavia a parte permaneceu silente.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, face a gratuidade processual.

 Sem condenação em honorários, diante da inexistência do contraditório.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433320 Nr: 3005-85.2016.811.0002

 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: FABIO NATIVIDADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA TREZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Fabio Natividade da Silva em 

desfavor de Cerâmica Treze, ambos devidamente qualificados.

Na decisão proferida às fls. 22, determinou-se a intimação do autor para 

emendar a inicial a fim de sanear irregularidades contidas nesta, sob pena 

de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Às fls. 24, certificou-se o decurso de prazo da manifestação do autor.

Vieram os autos conclusos.

É breve e necessário relatório.

 Fundamento e Decido.

Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte autora foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar aos 

autos documentos indispensáveis para prosseguimento do presente feito, 

todavia a parte permaneceu silente.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, face a gratuidade processual.

 Sem condenação em honorários, diante da inexistência do contraditório.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002408-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CEZAR DIAS BARBATO FILHO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. nº 1002408-65.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de 

forma satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia 

a autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 19 de 

outubro de 2017, às 09h20min, Mesa 03, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 21 de 
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agosto de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002855-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. R. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. n.1002855-53.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de 

forma satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia 

a autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 19 de 

outubro de 2017, às 09h40min, Mesa 04, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária e o 

pedido de prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento n.º 26/2008 – CGJ, in verbis: Artigo 1º Terão prioridade na 

tramitação em primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive 

cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou 

interessado: (...) III - pessoa portadora de moléstia ou debilidade 

profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou de trânsito, em 

quaisquer de suas modalidades; (...). Sendo assim, digne-se esta 

secretaria a retificar o registro do presente processo para incluir a 

prioridade de tramitação, conforme Provimento n.º 26/2008 – CGJ. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 22 de agosto de 

2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002951-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. n.1002951-05.2016.8.11.0002 

Vistos, em correição. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de 

forma satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia 

a autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 19 de 

outubro de 2017, às 10h00min, Mesa 02, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária e o 

pedido de prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento n.º 26/2008 – CGJ, in verbis: Artigo 1º Terão prioridade na 

tramitação em primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive 

cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou 

interessado: (...) III - pessoa portadora de moléstia ou debilidade 

profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou de trânsito, em 

quaisquer de suas modalidades; (...). Sendo assim, digne-se esta 

secretaria a retificar o registro do presente processo para incluir a 

prioridade de tramitação, conforme Provimento n.º 26/2008 – CGJ. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 22 de agosto de 

2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001701-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSO RIBEIRO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. n.1001701-97.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de 

forma satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia 

a autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 
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estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 19 de 

outubro de 2017, às 09h20min, Mesa 05, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária e o 

pedido de prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento n.º 26/2008 – CGJ, in verbis: Artigo 1º Terão prioridade na 

tramitação em primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive 

cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou 

interessado: (...) III - pessoa portadora de moléstia ou debilidade 

profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou de trânsito, em 

quaisquer de suas modalidades; (...). Sendo assim, digne-se esta 

secretaria a retificar o registro do presente processo para incluir a 

prioridade de tramitação, conforme Provimento n.º 26/2008 – CGJ. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 22 de agosto de 

2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002469-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MARTINS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. nº 1002469-57.2016.8.11.0002 

Vistos, em correição. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de 

forma satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia 

a autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 19 de 

outubro de 2017, às 10h00min, Mesa 03, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 23 de agosto de 

2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001844-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC PEREIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. nº 1001844-86.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de 

forma satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia 

a autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 19 de 

outubro de 2017, às 09h02min, Mesa 04, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 22 de 

agosto de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001820-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ATAIDE NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1001820-58.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator . 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme o 

jurisprudência supramencionada. Dessa forma, não estando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, trazendo para os autos a cópia do requerimento 

administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte 

da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do 

feito, consignando que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do NCPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 05 

de julho de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000032-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BETE DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. nº 1000032-09.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 06 de 

dezembro de 2017, às 14h00min, Mesa 01, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 23 de outubro de 

2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003094-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003094-91.2016.8.11.0002 REQUERENTE: JOSE LUIZ GOMES 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Cuida-se de Ação de Danos Morais e Materiais c/c 

Tutela Provisória de Urgência proposta por JOSÉ LUIZ GOMES em 

desfavor de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. Aduz que, propôs Ação Revisional de Contrato contra a 

requerida, vindo a realizar acordo para QUITAÇÃO do contrato de 

financiamento e devidamente adimplido pelo Autor, o qual foi homologado 

em 17/12/2015. Ficou ainda acordado o prazo de 40 dias úteis para a 

baixa do gravame, após pagamento do boleto bancário no importe de 

R$1.231,96 e levantamento integral dos depósitos. Contudo, mesmo com o 

pagamento integral da dívida, o gravame do veículo ainda não foi baixado 

pela empresa ré, pois continua a efetuar cobranças, gerando assim 

inúmeros prejuízos de ordem moral e material. Assim, requer a concessão 

de tutela de urgência para que seja determinada que a requerida baixe o 

gravame no veículo, sob pena de multa diária. Determinada a emenda à 

inicial (id. 3038704), o autor peticionou apresentando a documentação 

solicitada (id’s. 8124781, 8116306). Os autos vieram conclusos para 

decisão. Fundamento e decido. Inicialmente recebo a emenda à inicial. 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. Na espécie, 

verifico que o pedido de antecipação de tutela não merece deferimento, 

pois ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em 

especial a probabilidade do direito. No caso, o requerente alega que a 

requerida não procedeu à baixa no gravame conforme acordado, todavia 

extrai-se do extrato DetranNet acostado aos autos o “Registro de Baixa de 

Arrendamento mercantil informado por BV LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S.A, em 18/11/2016, às 05h51min para JOSE LUIZ GOMES” 

(id. 8124255). Anoto que, o Certificador de Registro e licenciamento 

acostados aos autos (id. 8124234) refere-se ao ano de 2015, não tendo o 

autor demonstrado que tentou efetuar a transferência do veículo para o 

seu nome conforme expresso no acordo (id. 8124653 - Pág. 3). Por fim, só 

deve ser admitida a concessão de tutela antecipada sem a oitiva da parte 

contrária se a resposta do réu puder comprometer a própria efetividade da 

tutela urgente, o que não acontece no caso concreto, pelo contrário, 

oportunizar o contraditório é importante para se apurar a verdade sobre 

todo o ocorrido (art. 9º do CPC). Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos constam, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência 

pleiteado pela parte autora. Citem-se/ intimem-se o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 23 de maio de 2018, às 15h20, 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. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000758-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOARES DA SILVA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000758-80.2017.8.11.0002 AUTOR: ROSA SOARES DA SILVA MORAES 

RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, 

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Vistos. 

Denota-se que a autora peticionou intempestivamente informando 

documento em que constaria o CNPJ da terceira requerida. Ocorre que 

referido documento foi juntado de formar parcial, e ao que tudo indica não 

se refere à mesma pessoa jurídica indicada no extrato da receita Federal, 

juntado no id. 4926688. Deste modo, determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que a requerida A. 

Barbosa e Ramos LTDA – EPP, está ativa, informando seu endereço atual, 

sob pena de extinção do feito sem resolução em relação à mencionada 

demandada (art. 9º, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004622-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL MORAES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TV RECORD CUIABÁ S/A (RÉU)

GAZETA DIGITAL LTDA - ME (RÉU)

MT NOTÍCIA (RÉU)

DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1004622-29.2017.8.11.0002 AUTOR: ROSENIL MORAES DE SOUZA RÉU: 

DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP, GAZETA DIGITAL LTDA - ME, MT NOTÍCIA, 

TV RECORD CUIABÁ S/A Vistos. Incialmente, cumpre anotar que, 

conquanto a ação tenha sido nominada como AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 

DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”, não 

se constatou a existência de pedido liminar no corpo da ação. Ademais, 

conquanto a causídica não se tenha válido dos termos técnicos 

adequados na procuração que lhe foi outorgada pelo autor, pois o menor 

púbere é assistido não representado, entendo que restou suprida a 

irregularidade da representação com a oposição da assinatura do autor na 

procuração. Assim sendo, recebo a emenda à inicial. Cite-se/intime-se a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 23 de 

maio de 2018, às 15h40, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 

335, inciso I, CPC). 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. Deixo de 

determinar vista ao Ministério Público, pois o autor já completou a 

maioridade civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007082-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PAULA DO NASCIMENTO SILVA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 : 
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SILVA RAMOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano 

Moral e Pedido de Tutela de Urgência proposta por PRISCILLA PAULA DO 

NASCIMENTO SILVA RAMOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. 

Aduz que, é a legítima proprietária do veículo caminhão cavalo/ trator, 

Marca/Modelo 315261 SCANIA/G380 A4X2, Ano/modelo: 2008/2008, placa 

MEC 3824, e ao tentar obter o licenciamento este lhe foi negado pelo 

DETRAN, sob o fundamento de que havia sido lançado gravame no 

sistema em 05/08/2013, em razão da suposta venda para a empresa 

Proeste Transportes Ltda. Afirma que, jamais comercializou referido bem 

com a mencionada empresa, e que notificou o requerido solicitando 

providencias, contudo não obteve resposta. Assim, pugna pela 

concessão da tutela de urgência para que emita o documento de porte 

obrigatório entregando-o à autora. Requereu a inversão do ônus da prova. 

É o relato. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver a elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Visa a autora a emissão e retirada do documento do veículo de 

sua propriedade, sob a alegação de que em razão da indevida inclusão de 

restrição de alienação fiduciária por parte do requerido está impedida de 

obter a documentação junto ao órgão de trânsito. Da apreciação dos 

autos, verifica-se que os requisitos supramencionados restaram 

evidentes no caso, restou devidamente demonstrado o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência 

de prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda 

para ter a posse do documento e poder transitar com seu veículo, que é 

sua fonte de renda. Neste diapasão, tendo em vista a proibição legal de 

transitar sem o documento obrigatório e considerando o fim comercial a 

que se destina o caminhão em questão, é evidente o prejuízo financeiro 

que a autora sofrerá sem poder utilizar-se do veículo de sua propriedade. 

Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos 

acostados à exordial, indicando a inclusão de gravame sobre o veículo em 

razão de alienação fiduciária para terceiros, para quem a autor nega ter 

vendido o caminhão. Anoto que, para a emissão do documento a autora 

deverá cumprir com todas as obrigações decorrentes da propriedade do 

veículo, como pagamentos dos impostos, taxas e multas, bem assim, a 

anotação de alienação fiduciária e restrição de venda deverá permanecer, 

para resguardar eventuais direitos de terceiros interessados. Por outro 

lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da 

sua própria natureza jurídica, poderá 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 se oficie ao Departamento de Trânsito de Mato 

Grosso, solicitando que, adimplidos os débitos tributários, emita e entregue 

à autora PRISCILLA PAULA DO NASCIMENTO SILVA RAMOS, RG nº 

15696413 SESP/MT e CPF/MF nº 022.801.091-48, o Certificado de Registro 

de Licenciamento do Veiculo (CRLV), do caminhão cavalo/ trator, 

Marca/Modelo 315261 SCANIA/G380 A4X2, Ano/modelo: 2008/2008, placa 

MEC 3824, mantendo-se o registro de alienação fiduciária informado pelo 

banco requerido até segunda ordem. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, 

do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que 

evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em 

relação à ré, determino que a ré apresente os documentos que deram 

origem à referida alienação fiduciária, no prazo da defesa. Cite-se/ 

intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 23 de 

maio de 2018, às 14h20, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 

335, inciso I, CPC). 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. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 15 de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007031-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNO SANTOS ZANATTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1007031-75.2017.8.11.0002 AUTOR: BRUNNO SANTOS ZANATTA RÉU: 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou seu estado civil e endereço eletrônico das partes, 

também não informou sua profissão, contudo é possível extraí-la da 

documentação acostada aos autos. Ademais, constato que o autor requer 

os benefícios da justiça gratuita, todavia não foi juntada declaração de 

hipossuficiente devidamente assinada. Ainda, noto que é servidor público 

(Cabo da PM), sendo que do holerite juntado aos autos não se verídica a 

alegada hipossuficiência, elemento que, ao meu ver, evidencia a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do 

CPC). Desse modo, deverá a parte autora demonstrar sua a insuficiência 

de recursos para pagar as custas e despesas processuais, por meio de 

documentos idôneos. Por fim, nota-se que a procuração acostada aos 

autos não foi subscrita pelo outorgante (id. 9865544). Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes, o que se não for 

possível também deverá ser informado. 2. Informar seu estado civil. 3. 

Juntar procuração assinada pelo outorgante. 4. Juntar declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada, bem como comprovar a alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos benefícios da gratuidade 

da justiça e/ou proceder ao recolhimento dos emolumentos iniciais. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

15 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1003850-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 : 

1003850-66.2017.8.11.0002 REQUERENTE: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA. REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos. Em vista da natureza jurídica da medida pleiteada, defiro o 

pedido de notificação do requerido de todo o teor da exordial e aditamento 

(id. 9605612), nos termos do art. 726, CPC. Devidamente intimados o 

requerido e decorrido o prazo de 10 (dez) dias, com ou sem manifestação, 

o que deverá ser certificado, entregue os autos ao requerente, 

observadas as formalidades legais, conforme art. 729, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1003857-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD CREDIT HOLDING BRASIL LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003857-58.2017.8.11.0002 REQUERENTE: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA. REQUERIDO: FORD CREDIT HOLDING BRASIL LTDA 

Vistos. Em vista da natureza jurídica da medida pleiteada, defiro o pedido 

de notificação do requerido de todo o teor da exordial, nos termos do art. 

726, CPC. Devidamente intimados o requerido e decorrido o prazo de 10 

(dez) dias, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

entregue os autos ao requerente, observadas as formalidades legais, 

conforme art. 729, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002009-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN LOURENCO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002009-70.2016.8.11.0002 AUTOR: GILVAN LOURENCO DE JESUS RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que o 

autor não compareceu à audiência de conciliação designada, 

apresentando justificativa para sua ausência (id. 7771258), motivo pelo 

qual deixo de arbitrar a multa prevista no art. art. 334, §8º, do CPC. No 

mais, peticionou requerendo a realização da perícia (id’s. 11667866 e 

10840203). Pois bem, tendo em vista que o autor não participou do mutirão 

de conciliação, onde poderia ter sido submetido à avaliação médica capaz 

de aferir o grau da sua incapacidade física e, até mesmo, realizar acordo 

com requerida, bem como considerando que a conciliação é o melhor meio 

de solução de conflitos, DETERMINO que sejam os autos reencaminhados 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania visando a 

realização de sessão de conciliação para o dia 22 de março de 2018, às 

9h20, Mesa 2, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do 

CPC. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 

8º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006179-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA VIANA FILHO (AUTOR)

V. H. M. D. C. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Seguro DPVAT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1006179-51.2017.8.11.0002 AUTOR: DANIEL DA COSTA VIANA FILHO, 

VICTOR HUGO MOTA DA COSTA VIANA RÉU: SEGURO DPVAT Vistos. 

Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

23 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, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (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. Dê 

vista dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. 

(Assinado digitalmente). André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009115-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CLAUDINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

VALDER LOPES DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009115-49.2017.8.11.0002 AUTOR: REJANE CLAUDINO RÉU: EDILENE 

ALVES DE OLIVEIRA, VALDER LOPES DUARTE Vistos. Inicialmente insta 

consignar que, conquanto o art. 59 da Lei nº 8.245/91 disponha que se 

aplica às ações de despejo o procedimento ordinário, o qual foi substituído 

pelo procedimento comum do CPC de 2015, que prevê a realização de 

audiência de conciliação antes do início do prazo de resposta, entendo ser 

dispensável da referida audiência na ação de despejo. Isso porque, se 

aplicado o procedimento comum nas ações de despejo por falta de 

pagamento, o prazo para a purgação da mora iniciar-se-ia apenas após a 

realização da audiência de conciliação, o que contraria a lógica da 

disciplina regimental da ação de despejo por falta de pagamento, a qual 

pressupõe que, em poucos dias, no prazo de resposta, o locatário 

promova o pagamento para se evitar o despejo. Destarte, a designação de 

audiência de conciliação no caso em comento retiraria a possibilidade de 

rápida solução para o inadimplemento da locação conforme estruturado na 

Lei n. 8.245/91, representando retrocesso incompatível com o intuito da lei 

especial, motivo pelo qual deixo de designá-la, neste momento. Desde 

modo, cite-se e intime-se o locatário para responder ao pedido de rescisão 

e cobrança, no prazo de 15 (quinze) dias. Em igual prazo, poderá purgar a 

mora, evitando-se o despejo, desde que efetue o pagamento do débito 

atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, 

incluídos os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua 

efetivação, as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis, os 

juros de mora, as custas e os honorários do advogado do locador, fixados 

em dez por cento (10%) sobre o montante devido, se do contrato não 

constar disposição diversa. Consigne que, se não purgar a mora nem 

apresentar contestação, serão presumidas verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora. Purgada a mora ou apresentada a 

defesa, no prazo estabelecido, intime-se a parte autora para 

manifestar/impugnar, no prazo de 15(quinze) dias. Caso contrário, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 15 de fevereiro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000935-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENDENGUES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000935-10.2018.8.11.0002 AUTOR: MARIA LENDENGUES DA CRUZ RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se 

de Ação proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, autarquia federal, de tal modo, falece este juízo de competência para 

processar e julgar a presente lide. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o presente feito. Determino, por conseguinte, que 

sejam os presentes autos redistribuídos para uma das Varas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Às providências. Várzea Grande, 9 de fevereiro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000953-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARIA VIEIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000953-31.2018.8.11.0002 AUTOR: MARINA MARIA VIEIRA DA COSTA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 

Trata-se de Ação proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, falece este juízo de 

competência para processar e julgar a presente lide. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às providências. Várzea 

Grande, 9 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000589-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000589-59.2018.8.11.0002 AUTOR: LEONARDO ANTONY MARQUES DA 

SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos. À vista do disposto no art. 334 do NCPC, e 

considerando que a conciliação/mediação é instrumento efetivo de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios; considerando ainda 

que a resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece 

ser imprescindível apoiar, estimular e difundir a sistematização da 

mediação, com o objetivo de reduzir a excessiva judicialização de conflitos 

de interesses e nos termos da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, 

que regula a realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, 

DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2018, às 9h20, Mesa 2, ficando desde 

já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, 

à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência supra, haverá a 

oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um 

conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas 

individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão 

reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro ainda que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do 

CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível 

(art. 344 do CPC). Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Dê vista dos autos ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente). André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000975-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ROBERTA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000975-89.2018.8.11.0002 AUTOR: LEIDIANE ROBERTA DOS SANTOS 

OLIVEIRA RÉU: GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 

ME, CIJ IMOVEIS LTDA - EPP Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão 

Contratual e Devolução de Valores Pagos c/c Indenização por Dano 

Morais e Tutela de Urgência proposta por LEIDIANE ROBERTA DOS 

SANTOS OLIVEIRA, em desfavor de CIJ IMÓVEIS LTDA. e GOLDEN 

GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Aduz que, dia 26 de 

setembro de 2016, adquiriu junto as Requeridas o lote 01 da Quadra D, do 

empreendimento denominado CONDOMÍNIO RECREIO SHALON, pelo valor 

de R$ 54.723,60, pagável em 120 parcelas de R$ 456,03. Já pagou à 

primeira Requerida (GOLDEN), o valor de R$ 2.880,00 e para CIJ IMÓVEIS 

R$1.824,12. Sustenta que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

entrou com ação Civil Pública contra as requeridas (Numeração Única: 

659-81.2017.811.0082 Código: 33048, Processo nº: 0 / 2017), alegando a 

nulidade do projeto de loteamento Shallon Condomínio de Recreio, e em 30 

de maio de 2017 aquele Juízo deferiu a liminar pleiteada para proibir a 

comercialização de lotes e realização de qualquer tipo de construção no 

empreendimento, tendo em vista tratar-se de área de preservação 

permanente, entre outras. Assim, requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar a suspensão das cobranças das parcelas que 

estão em aberto a partir do mês de março de 2017, bem como, devolver de 

imediato os valores pagos às requeridas, devidamente corrigido e 

acrescido de juros, e que estas abstenham de incluir o nome da 

Requerente nos cadastros de inadimplentes SPC e SERASA. 

Subsidiariamente, pede a penhora on-line do valor já pago até o momento, 

devidamente corrigidos monetariamente. Pugna pelos benefícios da 

assistência judiciaria gratuita e inversão do ônus da prova. E os autos 

retornaram conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, cumpre anotar que o valor atribuído à causa pela parte 

requerente não está em consonância com o estabelecido no art. 292, VI, 

do CPC, segundo o qual “O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: (...) VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;” 

Nota-se que, a parte autora atribuiu à causa o valor de “R$ 24.704,12 

(vinte e quatro mil, setecentos e quatro reais e doze centavos).”, referente 

à soma dos valores pleiteados a título de danos morais e restituição da 

quantia paga. Todavia, além da reparação por danos morais e materiais, a 

autora também pretende a rescisão de contrato de compra e venda no 

valor de o valor de R$54.723,60 (cinquenta e quatro mil e setecentos e 

vinte e três reais e sessenta centavos). Destarte, também, deve se ter em 

conta o disposto no art. 292, II, do CPC, segundo o qual “na ação que tiver 

por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida”. Logo, o valor da causa deve corresponder à 
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soma dos danos morais (R$20.000,00), danos matérias (R$ 4.704,12) e o 

valor do contrato a ser rescindido (R$54.723,60), totalizando R$79.427,72 

(setenta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e dois 

centavos). Assim, nos termos do art. 291, § 3º, do CPC, de ofício, corrijo o 

valor atribuído à causa pra fazer constar R$79.427,72 (setenta e nove mil 

quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos). Dito isso, 

procedo à análise do pedido de tutela de urgência. 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 pedidos formulados em sede tutela de urgência merece parcial 

acolhimento. Isso porque, o deferimento do pedido para determinar a 

imediata restituição dos valores pagos na atual fase do feito, bem como a 

realização de penhora on-line do valor que pagou devidamente atualizado, 

invariavelmente acarretaria no esgotamento do mérito sem a devida 

oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o 

disposto no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Ainda, o 

deferimento da tutela antecipada conforme pleiteado, imediata devolução 

do valor pago, implicaria na irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do § 3º 

do art. 300, do CPC. De outro norte, merece acolhimento em parte o pedido 

para que seja determinada a suspensão dos efeitos do contrato e, por 

consequência que as requeridas se abstenham de efetuar cobrança de 

valores remanescentes e incluir o nome do requerente nos cadastros de 

inadimplentes, pois presentes os requisitos supramencionados. A 

probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, 

a qual demonstra a realização de negócio jurídico entre as partes, 

conforme mencionado na exordial, bem como demonstra que o 

empreendimento imobiliário da requerida encontra-se embargado por 

determinação judicial, tendo em vista tratar-se de área de preservação 

permanente e não possuir as devidas autorizações dos Órgãos 

Ambientais competentes. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo evidencia-se no fato de que a continuidade da vigência 

contratual poderá acarretar inúmeros transtornos de ordem financeira à 

parte autora, pois continuaria a ter que pagar por bem imóvel que não 

poderá usufruir em razão de irregularidade do loteamento, e cujo contrato 

almeja ver rescindido. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do 

provimento final, em relação a estes pedidos, pois se não reconhecida a 

pretensão autoral na presente demanda, nada impede a cobrança ou 

execução do contrato. Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, 

poderá a tutela ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os 

requisitos. Todavia, tendo em vista que o embargo da obra ocorreu em 

meados de junho de 2017, a suspensão da cobrança deverá ocorrer a 

partir da mencionada data, não de março de 2017, como almejado na 

exordial. 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 as requeridas se abstenham de cobrar as parcelas 

faltantes do contrato formulado com o autor, iniciando-se pelo parcela com 

vencimento a partir de junho de 2017, bem como de efetuar quaisquer 

restrições nos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa. Reifique-se o valor 

atribuído à causa para constar R$79.427,72 (setenta e nove mil reais e 

quatrocentos e vinte e sete centavos). Concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

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 15h20, 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, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000923-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI GRUNEVALD (REQUERENTE)

ALESSANDRO DA SILVA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LUIS DA SILVA OAB - PR86160 (ADVOGADO)

JEFERSON PAULO FINK OAB - PR0043053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WELITON FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000923-93.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ALESSANDRO DA SILVA 

PADILHA, MARILEI GRUNEVALD REQUERIDO: JOSE WELITON FERREIRA 

Vistos. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande, 9 de fevereiro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000897-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL 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 : 

1000897-95.2018.8.11.0002 REQUERENTE: MARIA ANTONIA DA SILVA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Liquidação 

de Sentença proposta por MARIA ANTONIA DA SILVA em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, pelos fatos e fundamentos da inicial, em 

que pretende o cumprimento individual de sentença coletiva proferida pelo 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Civil 

Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001. Inicialmente cumpre destacar que, 

no procedimento de cumprimento individual de sentença proferida em ação 

civil pública, é devido o recolhimento das custas e despesas processuais, 

não sendo aplicável a isenção concedida ao autor da demanda coletiva. 

Demais disso, verifica-se que a autora formulou pedido subsidiário para a 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Assim, presentes os 

requisitos, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça 

moldes do art. 98 e 99 do CPC. Deste modo, intime-se o executado, no 

endereço indicado nos autos, para, querendo apresentar contestação no 

prazo de 15(quinze) dias (art. 511, 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. 511 c/c 351, CPC). Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000797-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000797-43.2018.8.11.0002 REQUERENTE: WALTER JOSE MARTINS 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Em que pese a parte autora argumentar que lei que rege o seguro 

obrigatório não exige que o beneficiário deste seguro primeiramente faça 

um requerimento via administrativa, o Superior Tribunal de Justiça exarou o 

entendimento de que a exigência do prévio requerimento administrativo, 

como condição para o regular exercício do direito de ação, não viola o 

disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. E, ao proferir decisão 

monocrática no RE 938.348/GO, o Ministro do STF, Luiz Fux consignou que 

a ausência de requerimento administrativo ensejaria a extinção do feito por 
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inexistência de interesse de agir, in verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE Nº 631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: 

Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do 

permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA 

ADMINISTRATIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. 

CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há 

que se falar em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, 

porquanto o Poder Judiciário não deve intervir em casos nos quais inexiste 

lesão ou ameaça a direito, que apenas exsurgem quando houver negativa 

de pagamento ou quando este for inferior ao devido. 2. Impende seja 

desprovido o agravo regimental que não traz, em suas razões, qualquer 

elemento relevante que justifique a modificação da decisão monocrática 

anteriormente proferida. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E 

DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de 

repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, XXXIV, a, 

XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a quo admitiu o 

recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece prosperar o 

recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de 

ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não 

se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, 

consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, 

Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do seguinte trecho 

da manifestação do referido julgado: “A instituição de condições para o 

regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o 

recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se.” 

Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator Assim, não 

estando configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário, em homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito 

em razão da ausência de interesse de agir. Ou, caso prefira, deverá, em 

igual prazo, juntar comprovante de prévio requerimento administrativo junto 

à seguradora, consignando que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, defiro ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000937-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN XAVIER DE OLIVEIRA OAB - 679.724.382-34 (REPRESENTANTE)

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000937-77.2018.8.11.0002 AUTOR: ABILIO XAVIER DE OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: IVAN XAVIER DE OLIVEIRA RÉU: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Compulsando os autos, verifico que o requerente não 

cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja 

vista que não informou seu estado civil, profissão nem os endereços 

eletrônicos das partes. Ainda, o autor requer os benefícios da justiça 

gratuita, mas ante a ausência de informação quanto à sua profissão não é 

possível constatar a existência dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá a 

parte autora demonstrar sua insuficiência de recursos para pagar as 

custas e despesas processuais, por meio de documentos idôneos. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes, o 

que se não for possível também deverá ser informado. 2. Informar sua 

profissão. 3. Informar seu estado civil. 4. Comprovar sua situação 

financeira precária, OU, conforme for o caso, promover o recolhimento 

das custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, 

ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC) Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000960-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. S. (REQUERENTE)

MARCIA MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000960-23.2018.8.11.0002 REQUERENTE: MARCIA MORAES SILVA, 

ODENIL MORAES SILVA Vistos. Presentes os pressupostos do art. 98 do 

CPC, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça. Oficie-se à 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, informe se há saldo em nome do “de cujus”, em 

decorrência do plano de consórcio da Cota 123, do Grupo 18013 RD 0/2. 

Oficie-se, também, o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS para 

que, no prazo de 10(dez) dias, informe se há saldo em nome do falecido, e 

quem consta como dependente, em seus cadastros. Com as respostas 

nos autos, dê vista ao Ministério Público. Após, conclusos para as 

deliberações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000686-59.2018.8.11.0002

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:

REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000686-59.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA EXECUTADO: REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS 

Vistos. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob 

pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do 

débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada 

intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo encontrada a 

parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). 

Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 
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Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000712-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON THIAGO CORREIA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000712-57.2018.8.11.0002 REQUERENTE: GELSON THIAGO CORREIA 

LEITE REQUERIDO: RODRIGO SILVA DOS SANTOS, RAFAEL HENRIQUE 

CRUZ DOS SANTOS Vistos. Cite-se/intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 22 de maio de 2018, às 15h40, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

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. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000723-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RIBEIRO FERREIRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000723-86.2018.8.11.0002 REQUERENTE: JOELMA RIBEIRO FERREIRA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Cite-se/ intime-se a parte ré, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 22 de maio de 2018, às 16h00, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 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. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000779-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISEU MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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 : 

1000779-22.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ALISEU MENDES DE SOUZA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifico que o 

requerente não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 

319 do CPC, haja vista que não informou o endereços eletrônico do autor. 

Ainda, verifica-se que o autora não é alfabetizado, assim, a procuração 

acostada aos autos é irregular, a teor do caput do artigo 654, do Código 

Civil e da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ARROLAMENTO DE BENS – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DO TERMO DE 

CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – ALEGADA POSSIBILIDADE DE 

OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR – 

DESCABIMENTO – OUTORGANTES NÃO ALFABETIZADOS – 

NECESSIDADE DE MANDATO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – 

PRECEDENTES – TERMO AMIGÁVEL DE PARTILHA E CESSÃO DE 

DIREITOS HEREDITÁRIOS PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 

1.793 DO CÓDIGO CIVIL – FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA 

PÚBLICA – CONCESSÃO DE PRAZO AO AGRAVANTE PARA 

REGULARIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A procuração 

firmada por pessoa analfabeta, para ter validade, necessita ser firmada 

por meio de instrumento público, registrado em cartório competente. 

Trata-se de pressuposto de validade da relação processual, o qual pode 

ser verificado até mesmo de ofício, e a qualquer tempo e grau de 

jurisdição. Precedentes. (...)” (AI 157786/2013, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/08/2014, 

Publicado no DJE 26/08/2014) Sendo assim, intime-se a parte autora para 

emendar a petição inicial e trazer aos autos procuração por instrumento 

público, bem como informar o endereço eletrônico das partes, caso 

possua, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Sem prejuízo, concedo ao autor os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. De 

outro norte, constata-se que o autor trata-se de pessoa idosa fazendo jus 

a prioridade na tramitação processual, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. 

Proceda-se à identificação do processo com a devida anotação de 

prioridade no andamento processual (art. 1.048, § 2º, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008370-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS OAB - MT17402/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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 : 

1008370-69.2017.8.11.0002 AUTOR: LUCAS MATHEUS SANTOS LIMA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou seu estado civil nem o endereço eletrônico das partes. 

Ainda, constata-se que que não foi acostado comprovante de prévio 

requerimento administrativo. Assim, considerando que o Superior Tribunal 

de Justiça exarou o entendimento de que a exigência do prévio 

requerimento administrativo, como condição para o regular exercício do 

direito de ação, não viola o disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, bem assim que a ausência de requerimento administrativo 

ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse de agir (RE 
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938.348/GO, decisão monocrática do Ministro do STF, Luiz Fux), deverá o 

autor comprovar que realizou requerimento administrativo. No mais, 

verifica-se que um dos documentos juntados pelo requerente está ilegível 

(id. 10592865) de forma que deverá juntá-lo de forma legível. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar seu estado civil; 2. Informar o endereço 

eletrônico das partes; 3. Juntar o documento constante no id . 10592865 

de forma legível; 4. Juntar comprovante de prévio requerimento 

administrativo, e na hipótese de não possuí-lo, deverá manifestar sobre a 

possível extinção do feito sem resolução do mérito em razão da ausência 

de interesse de agir (art. 10, CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, defiro ao requerente os benefícios da gratuidade 

da justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009434-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. Q. S. (AUTOR)

CLEUCI RIBEIRO DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE PEREIRA BET OAB - MT15487/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009434-17.2017.8.11.0002 AUTOR: GESSICA QUEIROZ SCHMITZ, 

CLEUCI RIBEIRO DE QUEIROZ RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA 

DO BRASIL Vistos. Cite-se/ intime-se a parte ré, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 22 de maio de 2018, às 16h40 constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no 

que for cabível (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. Dê vista dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 15 de fevereiro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000050-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ZILMAR STAFFEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000050-93.2018.8.11.0002 AUTOR: CELIO ZILMAR STAFFEN RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. À vista do 

disposto no art. 334 do NCPC, e considerando que a conciliação/mediação 

é instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de 

litígios; considerando ainda que a resolução nº 125/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, estimular e 

difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de reduzir a 

excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos da Ordem 

de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de mutirões, 

bem como sobre a pauta específica, DETERMINO que sejam os autos 

encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

visando a realização de sessão de conciliação para o dia 17 de abril de 

2018, às 9h40, Mesa 2, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para o diálogo 

com a presença de um mediador e/ou um conciliador. Dependendo da 

situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em conjunto 

no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para 

resolverem o conflito amigavelmente. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro ainda que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do CPC). Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. 

(Assinado digitalmente). André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000076-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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 : 

1000076-91.2018.8.11.0002 AUTOR: DANIEL RODRIGUES DA SILVA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. À vista do disposto no art. 334 do NCPC, e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios; considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica, DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 17 de 

abril de 2018, às 10horas, Mesa 2, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para 

o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 
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da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do CPC). Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. 

(Assinado digitalmente). André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000902-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000902-20.2018.8.11.0002 AUTOR: JOSE MARIA DO PRADO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que a requerente não cumpriu satisfatoriamente os 

requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou seu 

endereço eletrônico. Ainda, constata-se que que não foi acostado 

comprovante de prévio requerimento administrativo. Assim, considerando 

que o Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento de que a 

exigência do prévio requerimento administrativo, como condição para o 

regular exercício do direito de ação, não viola o disposto no art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal, bem assim que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir (RE 938.348/GO, decisão monocrática do Ministro do STF, Luiz 

Fux), deverá o autor comprovar que realizou requerimento administrativo. 

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo 

(art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar seu endereço eletrônico das partes; 2. 

Juntar comprovante de prévio requerimento administrativo, na hipótese de 

não possuí-lo deverá manifestar sobre a possível extinção do feito sem 

resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir (art. 10, 

CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, defiro ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000885-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO JOSE HENRIQUE DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000885-81.2018.8.11.0002 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE MT RÉU: FUNDACAO JOSE HENRIQUE DE CAMPOS 

Vistos. Cite-se a parte ré na pessoa do seu representante legal para, 

querendo apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, constando 

do mandado que se não contestar a ação presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos narrados na exordial (art. 344 do CPC). Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Defiro o requerimento 

constante no item 3 da petição, para determinar a expedição de ofício ao 

1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos desta urbe, informando 

que não poderá proceder, sem ordem judicial, qualquer alteração nos 

registros do imóvel de propriedade da Fundação José Henrique de 

Campos, bem como ao 2º Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas para 

que se abstenha de registrar a extinção da referida Fundação, enquanto 

não for resolvida a presente ação. Em se tratando de Ação Civil Pública, 

fica dispensado o pagamento das custas, emolumentos e outros encargos 

(art. 18, da Lei n. 7347/85) Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005512-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. BARROS - COMERCIO E SERVICOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005512-02.2016.8.11.0002 AUTOR: JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA 

RÉU: F. C. BARROS - COMERCIO E SERVICOS - ME Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DO 

CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA proposta por JOSÉ AUGUSTO 

SOUZA DA SILVA em desfavor de F C BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS 

ME – MOTORS. Designada audiência de conciliação, logrou-se êxito na 

obtenção de acordo (id. 6052948 - Pág. 1) 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. Várzea Grande, 15 de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001609-56.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

ANA FLÁVIA TREVIZAN OAB - SP330386 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAISA GONCALVES AQUINO OAB - MT0014839A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001609-56.2016.8.11.0002 AUTOR: INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA 

LTDA RÉU: EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por INDUSTRIAL E 

COMERCIAL ALMEIDA LTDA. (SORPAN) em desfavor de NET MUNDDY 

LTDA ME. Designada audiência de conciliação, logrou-se êxito na 

obtenção de acordo (id. 4792067 - Pág. 1) 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 
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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. 

Certificado trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição e as 

cautelas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 

15 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: 1004611-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABIVEL VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARQUES DA SILVA OAB - SC18193 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA (RÉU)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004240-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMIR MIRTES BOTELHO (RÉU)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 434285 Nr: 3605-09.2016.811.0002

 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: ANTONIO JUSTINO DE ABREU FILHO, ROSANGELA 

MARA DO ESPÍRITO SANTO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333232 Nr: 1862-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIDENCIAL JARDIM VÁRZEA GRANDE, QUADRA.11

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MONTEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo 05 

(cinco) dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme 

previsão legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406824 Nr: 15024-60.2015.811.0002

 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: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, 

BARBOSA E RAMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILSON LUIZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594/MT, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI M. FILHO - 

OAB:13.595 MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/O

 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.: 270668 Nr: 12529-82.2011.811.0002

 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: EDMAR MINATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSÉ LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA STELLA NOGUEIRA 

MUNHOZ - OAB:14276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB-MT 10875

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 294606 Nr: 14756-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO GUILHERME LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO BARDI, ÚNICO 

SUPERMERCADO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Marco Cesar Rosada, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a 

restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

penalidades previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 21339 Nr: 2539-53.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - OAB:OAB/MT2090

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 
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presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Luiz Augusto Pires Cesário, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a 

restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

penalidades previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 40627 Nr: 8438-95.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENIA LUZIA MAGALHÃES DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GT TRANSPORTES E SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jôni de Arruda Pinto - 

OAB:3.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Marcelle Ramires Pinto, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a 

restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

penalidades previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 265402 Nr: 4373-08.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCOR PET PACKAGIN DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES MARAJÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B, MARCEL MASTEGUIM - OAB:OAB/SP 

246.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A (MT), SANDRERLI FERREIRA NERY - OAB:3564

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 352442 Nr: 17635-20.2014.811.0002

 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: CENIRA MARIA VENTURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE, RENALDO ZANATO, VALDENICE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ZANATO, IVANETE ZANATO DE MATOS, 

DANIELLEN CRISTINA ZANTO DE MATOS, CARLOS ALBERTO 

GONÇALVES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432, Jackson Pellizzari - OAB:13831, OTAVIO GUIMARÃES 

REZENDE - OAB:OAB/MT-10920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar-se a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça (retro), 

requerendo o que entender de direito, inclusive, EM SENDO O CASO 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência. Julio Alfredo 

Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 19430 Nr: 364-91.1997.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA DEL REY IND. COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, 

GRAZIELA FILIPETTO BOUCAHRDET - OAB:MT 7248, NILTON LUIS 

FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Elisabete Augusta de Oliveira, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a 

restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das medidas 

previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 23984 Nr: 3521-67.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHOKICHIRO YAMAUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA CLEMENTE DE OLIVEIRA PEREIRA, 

AVELINO RIBEIRO DA SILVA NETO, RITA DE CASSIA CLEMENTE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Mauro Bastian Fagundes, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a 

restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

penalidades previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 24381 Nr: 3801-38.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO S/A - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO 

E INDUSTRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4834

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Wilson Roberto de Souza 

Moraes, impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em 

questão a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

penalidades previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 68310 Nr: 3988-07.2004.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELVINO JOSÉ DOS SANTOS, MARIA LUCIA DE JESUS, 

DIVALDINO DE SOUZA, CÂNDIDO CORNÉLIO DE OLIVEIRA, MARIA DA 

SILVA BARROS, SEBASTIANA GONÇALVES, AURORA TANAKA, ELIAS 

NEVES MARTINS, VANUZA ARAÚJO FEITOSA DE OLIVEIRA, RONNICE DE 

ALMEIDA, MOACIR CEZÁRIO DE SOUZA, EVALDO BENEDITO DE SOUZA, 

SALETE EUZÉBIO DA SILVA, JOSÉ RODRIGUES FILHO, NEIDE CRISTINA 

SANTOS OLIVEIRA, ISMAEL ANTÔNIO BELISÁRIO, OSCAR DE OLIVEIRA, 

CRISTIANE DOS SANTOS PAULA SANTA ROSA, ELIANA DA SILVA 

CASTRO, DIVINA SONIA DE SOUZA, KLEOMAR MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESARINO DELFINO CESAR 

FILHO - OAB:4290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. CLEVERSON DE 
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FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5380, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Geraldo Carlos Oliveira, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a 

restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

penalidades previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 105163 Nr: 1292-90.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA, RODOQUATRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Mauro Bastian Fagundes, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a 

restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

penalidades previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 105550 Nr: 1640-11.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOQUATRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BELLO - 

OAB:OAB/MT 6345

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Mauro Bastian Fagundes, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a 

restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

penalidades previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 300377 Nr: 21025-66.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR DE MORAES ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3056

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Daberson Machado Batista, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a 

restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das medidas 

previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 479474 Nr: 1747-06.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA, CETAP - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

EDILZA MARIA NETO, ELAINE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:MT 14.485, 

JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900, RUTE PEDROSA 

FIGUEIRA - OAB:18.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Givanildo Gomes, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a restituí-los 

no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das penalidades previstas 

no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 3742 Nr: 41-57.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A- DISTRIBUIÇÃO COM. E INDÚSTRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI NEVES DE OLIVEIRA, DANILO BERNDT, 

JANDIRA MENEGUELLO BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:OAB-MT 

4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Wilson Roberto de Souza 

Moraes, impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em 

questão a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

penalidades previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 23984 Nr: 3521-67.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHOKICHIRO YAMAUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA CLEMENTE DE OLIVEIRA PEREIRA, 

AVELINO RIBEIRO DA SILVA NETO, RITA DE CASSIA CLEMENTE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Mauro Bastian Fagundes, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a 

restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

penalidades previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 106353 Nr: 2510-56.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA, RODOQUATRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Mauro Bastian Fagundes, 
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impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a 

restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

penalidades previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 296133 Nr: 16425-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICO SUPERMERCADO LTDA - ME, JOSE 

FERNANDO BARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:114387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Marco Cesar Rosada, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a 

restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

penalidades previstas no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 298299 Nr: 18825-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, RÔMULO 

BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWW. ODOCUMENTO.COM.BR, GOOGLE 

BRASIL INTERNET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, Jackson Coutinho - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSÉ 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

extenso lapso temporal decorrido a partir da retirada em carga dos 

presentes autos pelo(a) advogado(a) Dr.(a) Otacilio Peron, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) em questão a restituí-los 

no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das penalidades previstas 

no artigo 234 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001437-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR CESTARI PENASSO OAB - MT0018427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FOGACA SIRTOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001437-17.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE FERRAZ DE ARAUJO REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA FOGACA SIRTOLI Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença. Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar 

no polo ativo da demanda José Ferraz de Araújo e no polo passivo Maria 

Aparecida Fogaça. Intime-se a parte devedora Maria Aparecida Fogaça, 

por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, no 

valor indicado no id. 11158860, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, 

CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000952-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY ADAUTO RODRIGUES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000952-80.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: JOSE MARIA DE CAMPOS EXECUTADO: NEY ADAUTO 

RODRIGUES LEITE Vistos etc. Aportou aos autos pedido de penhora online 

em contas bancárias dos executados e de eventuais veículos de sua 

propriedade (id. 10864374). Defiro o pedido de penhora online, razão pela 

qual realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em dos 

devedores devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo. Ainda, realizei pesquisa de 

veículos de propriedade do executado através do Sistema Renajud, porém 

verifiquei que o veículo Honda CG 125 FAN, placa JZW0945 registrado em 

nome do executado é objeto de Alienação Fiduciária, extratos em anexo. 

Deste modo, imperioso o indeferimento do pedido de penhora do aludido 

veículo, à vista de que o devedor fiduciário possui somente a posse direta 

do bem, sendo a sua propriedade e posse indireta do credor fiduciante. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

PENHORA DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O bem 

alienado fiduciariamente não pertence ao executado e sim à instituição 

financeira, por isso não pode ser penhorado para garantir execução 

promovida por outro credor.” (TJ-MT - AI 112255/2011, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/02/2012, 

Publicado no DJE 12/03/2012) Assim, venha o exequente, em dez (10) 

dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto que em igual prazo deverá 

aportar aos autos planilha de cálculo atualizada do débito. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002517-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL RODRIGUES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001779-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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VITOR DE CAMPOS TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004162-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE MAYARA RODRIGUES (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007025-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000414-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA ANELA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

THIAGO PABRICIO DE ALMEIDA (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)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 420856 Nr: 22449-41.2015.811.0002

 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: MARIANO JADIR MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:13813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/O, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello - OAB:8.798-A

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido Reivindicatório 

e EXTINGO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, e condeno o requerente ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa devidamente atualizado, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC, a 

partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ).Determino a expedição 

de ofício ao Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 

Comarca de Várzea Grande para averbação desta sentença na matrícula 

nº 26.170, Livro nº 2.Decorrido o prazo recursal e pagas as custas 

processuais, arquivem-se os autos com as devidas baixas.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 434409 Nr: 3679-63.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RODORIO DE PETROLEO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO JADIR MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NILSON VITAL JUNIOR - 

OAB:9320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:13813

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

declaratório e DECLARO NULO o Registro Público da Escritura Pública de 

Compra e Venda firmada entre as partes e identificada no documento de 

fl. 42 destes autos como “R/10: 26.170”, na matrícula 26.170 do Livro2 do 

1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, e 

extingo o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC.A requerente e o requerido foram, em parte, vencedor e vencido, o 

que faz incidir a regra do artigo 86 do CPC, razão pela qual, em relação às 

despesas, condeno cada uma das partes a pagar 50% das custas 

processuais.Em relação aos honorários advocatícios, considerando que a 

revelia se verificou pela intempestividade da contestação, são devidos 

honorários também ao causídico do requerido, pelo que condeno cada 

parte a pagar os honorários advocatícios de seu respectivo procurador, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente 

atualizado, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC, a partir do ajuizamento 

da ação (Súmula 14 do STJ).Determino a expedição de ofício ao Cartório 

do 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea 

Grande para averbação desta sentença na matrícula nº 26.170, Livro nº 

2.Decorrido o prazo recursal e pagas as custas processuais, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 410288 Nr: 16780-07.2015.811.0002

 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: VALDC, GEILZA LIMA DO CARMO, VICENTE 

FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Vistos, em correição.Compulsando os autos verifica-se que a parte 

autora peticionou informando que, após o deferimento da medida liminar o 

requerente necessitou incluir outras medicações de prescrição médica 

para uso contínuo, requerendo o aditamento da inicial (fls. 295), bem como 

juntou documento que comprovam a prescrição que está adquirindo por 

conta própria os medicamentos (fls. 299/305).Pois bem. Ademais, no caso 

houve apenas a alteração de alguns medicamentos, o que não configura a 

modificação do pedido, fundamentado no tratamento de saúde)Assim, em 

atenção aos princípios da economia processual, do acesso à justiça, da 

dignidade da pessoa humana e do acesso à saúde, não é razoável que, a 

cada mudança de medicamento para o tratamento da mesma enfermidade, 

o autora tenha que vir ao Judiciário reclamar o seu direito constitucional, 

motivo pelo recebo o pedido de aditamento como tutela de urgência 

incidental. Para tanto, determino a intimação da requerida para que, no 

prazo de 48 horas, forneça os medicamentos ora prescritos ao autor 

Vicente Arcangelo , sob pena da aplicação da multa arbitrada na decisão 

de fls. 68/69. À vista do horário, cumpra-se no plantão judiciário, servindo 

cópia da presente decisão como mandado.Após o cumprimento da liminar 

ora concedido, retorne os autos conclusos para saneamento ou 

sentença. Int ime-se e cumpra-se,  com as prov idênc ias 

necessárias.Várzea Grande/MT, 09 de fevereiro de 2018.SILVIA RENATA 
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ANFFE SOUZA Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 496016 Nr: 11616-90.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDN, DSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADPÀMEAIDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 Vistos, em correição.

1 - Compulsando os autos verifica-se que a parte requerida postulou pelo 

parcelamento do valor devido (fls. 58/64), tendo a parte autora aceito o 

pedido (fls. 75/78).

A parte requerida efetuou o pagamento do valor total do débito da seguinte 

forma:

 Entrada de R$ 10.214,63 – 24/07/2017 – fls. 66;

 1ª Parcela de R$ 3.972,36 – 16/08/2017 – fls. 81;

2ª Parcela de R$ 3.972,36 – 20/09/2017 – fls. 85;

3ª Parcela de R$ 3.972,36 – 23/10/2017 – fls. 94;

4ª Parcela de R$ 3.972,36 – 16/11/2017 – fls. 129;

5ª Parcela de R$ 3.972,36 – 02/02/2018 – fls. 143;

6ª Parcela de R$ 3.972,36 – 19/01/2018 – fls. 148;

Autorizo a liberação do valor depositado, em Juízo, devendo ser expedido 

dois alvarás, nos termos da cota ministerial (fls. 150).

2 - No mais, à vista da petição de fls. 144/145, em que douto patrono da 

exequente, manifesta-se que o devedor não comprovou o depósito do 

pagamento dos honorários advocatícios, que fora arbitrado em 10% do 

valor da execução, conforme a decisão de fls. 49, e ainda sugere a 

fixação dos honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa.

Pois bem, verifica-se que já foram arbitrados honorários advocatícios 

nesta fase processual, incidindo no patamar de 10% do valor cobrado na 

execução. Para apreciação do requerimento, necessário se faz a 

apresentação da planilha atualizada do débito dos honorários 

advocatícios.

 Sendo assim, intime-se o douto patrono da exequente trazer aos autos 

cálculo da dívida remanescente acerca dos honorários advocatícios. 

Prazo: 10 dias

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 410378 Nr: 16830-33.2015.811.0002

 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: VALDECI ROSA DE OLIVEIRA, EDILENE IZABEL DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Visto.

 As partes informam às fls. 45 e 49/50 a composição quanto ao objeto da 

presente demanda, requerendo a homologação da avença e a extinção do 

feito com resolução do mérito.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, e JULGO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil/2015.

As custas processuais e os honorários advocatícios serão suportados na 

forma pactuada.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 Expeça-se o necessário.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426552 Nr: 25407-97.2015.811.0002

 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: JUVENILSON DE CARVALHO QUEIROZ

 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:

 À vista da certidão de fls. 35, intime-se o autor para, no prazo de 5 

(cinco) dias, justificar sua ausência audiência de conciliação designada. 

Consigne-se que a ausência de justificativa plausível, implicará na 

aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC, sem prejuízo da 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Em igual prazo deverá manifestar se tem interesse em participar do 

mutirão do DPVAT.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se a parte 

autora pessoalmente, para suprir a falta em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 454115 Nr: 13697-46.2016.811.0002

 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: JOSE MARIO VELOSO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EM. IMOB. LTDA E LOURENÇA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMERSON CEZAR 

DESZCZYNSKI - OAB:SP 116988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos verifica-se que a emenda à inicial não foi 

satisfatória, tendo em vista que autor não promoveu adequação do polo 

passivo da lide, nem promoveu a inclusão de todos os herdeiros do imóvel.

Desse modo, determino que o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize 

adequação do polo passivo, nos termos da decisão de fls. 33, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente a parte 

requerente, para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do 

CPC/2015).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 410378 Nr: 16830-33.2015.811.0002

 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: VALDECI ROSA DE OLIVEIRA, EDILENE IZABEL DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Vistos, em correição.

Tendo em vista os embargos de declaração interpostos pela parte autora 

(fls. 53/55), intime-se a parte embargada para se manifestar, nos termos 

do art. 1023, § 2º, do CPC.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394926 Nr: 8356-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DE FIGUEIREDO HOFF - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. HELIO 

TEIXEIRA LACERDA - OAB-MT 15283 PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) 

DIAS, MANIFESTAR-SE A RESPEITO DA CERTIDÃO - PARCIALMENTE 

POSITIVA - DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE P. 38.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 295499 Nr: 15727-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES, 

RIVALDO CARLOS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 341644 Nr: 9228-25.2014.811.0002

 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: PEDRO J. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME, PEDRO 

JUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPC ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:4807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DORSI PEREIRA - 

OAB:SP 206.649, SIMONE RODRIGUES FONSECA - OAB:295.747 SP

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19432 Nr: 742-13.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON VELOSO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 279874 Nr: 23690-89.2011.811.0002

 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: AUTO POSTO SIGA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANASTÁCIO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677, ATILA CRISTIANO LIMA DA COSTA - 

OAB:14.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433475 Nr: 3069-95.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSNEY DE ANDRADE ROCHA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 439752 Nr: 6642-44.2016.811.0002

 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: JOÃO PAULO NAZARETH DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67093 Nr: 2943-65.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OETKER BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARQUES SIMOES, NEUZA CONCEIÇÃO 

C. SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139/MT, Gian Carlo Leão Preza - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando a resposta do 

ofício expedido nos autos.

Após, dê-se o devido impulsionamento ao feito, remetendo-se à 

conclusão, se necessário.

Às providências necessárias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294483 Nr: 14628-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENALCI MARIA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES ROBERTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608, RAIANY HONORIO PINHEIRO - ESTAGIARIO - OAB:, UNIC - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332493 Nr: 1210-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON EDU DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:MT 10.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 381598 Nr: 27952-77.2014.811.0002

 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: LUCIMAR DE ANHAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 424094 Nr: 24153-89.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO MARCELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:MG-76.696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497077 Nr: 12221-36.2017.811.0002

 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: JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - 

OAB:OAB/MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497082 Nr: 12226-58.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR CHAVES AGUIAR JUNIOR, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:MT 6.065, 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

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 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 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 235139 Nr: 15141-61.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ALBUES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZÉLIA LOPES MARAN - 

OAB:6372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando conferência de 

qualidade pela Sra. Gestora Judiciária.

Proceda-se, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à conclusão, 

se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 289063 Nr: 8590-60.2012.811.0002

 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: ROBERTO CALDEIRA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 289473 Nr: 9003-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL ANDROMEDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO PELICANO LTDA, MAURO ANDRÉ 

GUAPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057/MT, ROSEMARI MITSUE OKASAKI TAKEZARA - 

OAB:OAB/MT 7276-B

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294477 Nr: 14618-44.2012.811.0002

 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: MARCELO SILVINO ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUNTE 

CANÃL - OAB:13.578-A, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326221 Nr: 22575-62.2013.811.0002

 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: EDILSON BATISTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERSON FORTES FERRAZ, EDILEUZA 

MENDES FERRAZ, ANTONIA DE CAMPOS MACIEL, ENERILDO MOTTA 

RAMOS, MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS, HERMES GONÇALO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton José Pacheco Sampaio 

- OAB:5776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT, HELIO DA SILVA DIONISIO - OAB:13556, HELIO DA 

SILVA DIONIZIO - OAB:13556, LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-B/MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386107 Nr: 2700-38.2015.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: NILCE PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:1.7992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402062 Nr: 12431-58.2015.811.0002

 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: DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:OAB 6.848-B MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - 

OAB:6483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 481627 Nr: 2869-54.2017.811.0002

 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: GUSTAVO TAQUES PIEDADE, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTÍNUA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE SINALIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CARVALHO - 

OAB:14226, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/MT, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:7187

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 481799 Nr: 2983-90.2017.811.0002

 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: VERA LUCIA SOUZA SANTOS, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779, JOAQUIM LISBOA NETO - OAB:10557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:OAB-MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13955

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada e conferência de qualidade pela Sra. Gestora.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 486104 Nr: 5691-16.2017.811.0002

 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: DAVID ALVES FEITOSA, BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO 

DA SILVA BARROS - OAB:OAB/MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15.948-MT, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:OAB-MT 

14.485, Vittor Arthur Galdino - OAB:13.955-MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497078 Nr: 12222-21.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO DE SOUZA ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - 

OAB:OAB/MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 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 
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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 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 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 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503496 Nr: 15596-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA FRANCISCA PEREIRA, REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATTO - OAB:8566, FABIO ROCHA NIMER - OAB:CORECON/MS 

1033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 521491 Nr: 25199-45.2017.811.0002

 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: DENNYS ROBERTO PROFETA DA CRUZ, Bruno 

Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, MAURÍCIO GOMES AMADO - OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 522180 Nr: 25553-70.2017.811.0002

 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: FRANCISDOMI REYLISON RAMOS DE SOUZA, Bruno 

Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:MT 8941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 226165 Nr: 6247-96.2009.811.0002

 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: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE IMOBILIARIA GLORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE MORAIS 

F U R L A N E T T I  -  O A B : 1 4 3 6 1 ,  S O L A N G E  A P A R E C I D A 

GONÇALVES-FAUSB - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando conferência de 

qualidade pela Sra. Gestora Judiciária.

Proceda-se, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à conclusão, 

se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 229924 Nr: 10064-71.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dias Correa - 

OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos, em correição.
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Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 243929 Nr: 4878-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE BONIFACIO ADORNO, JUSCÉLIA 

CRUZ ARISTIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FERNANDA FORTES - 

OAB:10.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, JORGE LUIZ BRANQUINHO - OAB:8644/MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 291770 Nr: 11518-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, ODORICA 

MORAES DE OLIVEIRA, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-b

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 328497 Nr: 24818-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.H.S COBRANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.J INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14234, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096/O, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ - OAB:5956

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 381421 Nr: 27816-80.2014.811.0002

 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: NELSON VENDELINO WELTER, ADELAR JOARES 

BOMM, JOSE MARIO NOGEKOWSKI, CHRISTIANOALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE LAVROFÉRTIL PRODUTOS 

DA LAVOURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANOALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123/A/MT, ELIAS HORACIO DA 

SILVA - OAB:4816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-OAB-MT, JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - 

OAB:42751/RS, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 383657 Nr: 1170-96.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONNY MICHEL MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392605 Nr: 6950-17.2015.811.0002

 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: JONATHAN ALMEIDA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397655 Nr: 10098-36.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 569 de 648



 PARTE AUTORA: MARCOS TEIXEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA LÉIA DA SILVA - 

OAB:12.164 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 399407 Nr: 11011-18.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARITA GUIMARÃES DE MOURA, AMARO TELES DE 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ CONC FORD PLUS CORRETOR - 

CITAVEL CORRETORA DE SEGUROS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298 A/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 407087 Nr: 15177-93.2015.811.0002

 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: PAULA CRISTINA MATOSO, EDINEI SANTANA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, LAERTE BASSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BORGES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438029 Nr: 8450-84.2016.811.0002

 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: BANCO RODOBENS S/A, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES T. G. LTDA EPP, J.A. GAMBIN 

TRANSPORTES EPP, MARCELL TONDIN EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401, MARCO AURELIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 446876 Nr: 10353-57.2016.811.0002

 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: OZÉLIA MARIA FALBOT DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA, ESCOLA MUNICIPAL NAIR DE OLIVEIRA, IGREJA 

CATÓLICA, ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, JÚLIO CÉSAR FONSECA SPINEL - OAB:SP 173.214

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 473476 Nr: 22899-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAITO RIBEIRO & BANDEIRA LTDA - ME, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:MT 9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 477522 Nr: 551-98.2017.811.0002

 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: ELSON BEZERRA DO NASCIMENTO - ME, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPÍRITO 

SANTO - OAB:7463, João Paulo Fortunato - OAB:CRC/MT 6763/0-9

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 477525 Nr: 554-53.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - OAB:20983/O, JOÃO PAULO FORTUNATO - OAB:CRC/MT 

6763/O-9

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498603 Nr: 13010-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO RODOLFO PEREIRA SIQUEIRA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:MT 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498605 Nr: 13012-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le 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 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 501106 Nr: 14321-61.2017.811.0002

 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: YANETH BRUNO SALVATIERRA, 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 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503504 Nr: 15604-22.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANIL PEDRO CRUZ, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503511 Nr: 15611-14.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIANE DOS SANTOS ARRUDA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 
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OAB:6.065/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504642 Nr: 16217-42.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMARCIO BARBOSA DA SILVA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504643 Nr: 16218-27.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SANTOS MACEDO, 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 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 505409 Nr: 16637-47.2017.811.0002

 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: VALTER JOSE ARRUDA, JOAO PAULO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FORTUNATO - 

OAB:CRC/MT 6763/O-9, KALINNE BANHOS DO CARMOS CASTRO - 

OAB:OAB/PR 51.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 510123 Nr: 19108-36.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FRANCILENE GONÇALVES PEIXOTO, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 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 6.065, 

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

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516150 Nr: 22339-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA TAVARES DE ALENCAR, Bruno Medeiros 

Pacheco
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Compre Mais Supermecados 

LTDA - Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3287/MT, KARLLA 

PATRICIA SOUZA - OAB:5264, TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516722 Nr: 22651-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANA BERTONI DA COSTA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516729 Nr: 22657-54.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO BRUNO DOS SANTOS, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516731 Nr: 22659-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS FARIAS LARA MONTENEGRO, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516734 Nr: 22662-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CHESSMAN DOS SANTOS, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 522157 Nr: 25536-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOLDO FERREIRA DOS SANTOS, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, 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

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 5785 Nr: 8931-04.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JULIA FRANCISCA DA SILVA, WAGNER 
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BONDESPACHO DA SILVA, WALTER RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:46353, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 66200 Nr: 2145-07.2004.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANE DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando a resposta do 

ofício expedido nos autos.

Após, dê-se o devido impulsionamento ao feito, remetendo-se à 

conclusão, se necessário.

Às providências necessárias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95570 Nr: 5139-37.2006.811.0002

 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: SEGUNDO ALCIDES MARCHIORI, GLEICY LEA TOSTI 

MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE IZIDIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARANNA SANTOS DUARTE - 

OAB:9.803, FABIO SILVA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT9473, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARIA RITA 

SOARES CARVALHO - OAB:12895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO 

ESTADUAL - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando a resposta do 

ofício expedido nos autos.

Após, dê-se o devido impulsionamento ao feito, remetendo-se à 

conclusão, se necessário.

Às providências necessárias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 111623 Nr: 7248-87.2007.811.0002

 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: DANÚBIA LUNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DORIVAL BUFOLIN, MARIA 

NEUZA REZENDE SACHI, ADILSON SOARES GUIMARÃES, JOAQUIM 

ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FATIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SANTOS SAMPAIO 

- OAB:ES 9.205

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 295904 Nr: 16180-88.2012.811.0002

 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: MARLENE MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339363 Nr: 7437-21.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE GIL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 344647 Nr: 11628-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISNEY DE CAMPOS GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA, KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 375815 Nr: 23617-15.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON PAULO DOS REIS, TRANSPORTADORA 

GUANABARA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE VÁRZEA 

GRANDE, ELIFRAN DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Moraes - 

OAB:11059/MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 385245 Nr: 2182-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOZIVALDO TAVARES 

DA SILVA - OAB:11161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regis Fernando Niederauer 

da Silveira - OAB:3756/MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386863 Nr: 3220-95.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA LIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

DIAS - OAB:9392/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395854 Nr: 9054-79.2015.811.0002

 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: TIAGO RUAN DA SILVA BIASUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, SEMP TOSHIPA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 477677 Nr: 676-66.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AVALO FRANÇA, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FORTUNATO - 

OAB:CRC/MT 6763/O-9, VILMA MARIA INOCENCIO CARLI - 

OAB:3640-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 491417 Nr: 8880-02.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGORY VITOR GREGORIO DE MELO, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:MT 6.065, GILSON JOAQUIM SOARES - OAB:15.068, NADIELLY 

GARBIM FEITOSA - OAB:OAB/MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:7187

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 494108 Nr: 5253-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA SANTANA RAMIRES DE ARRUDA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:MT 6.065, JULIANA GIMENES DE FREITAS - OAB:OAB-MT 6.776
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 494109 Nr: 44987-59.2016.811.0041

 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: PATRICIA ITALA DE ARRUDA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:MT 6.065, JÔNATAS PEIXOTO LOPES - OAB:MT 20.920/O, 

YASMIN P. N. LOPES - OAB:21.335/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 500346 Nr: 13929-24.2017.811.0002

 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: MICHAEL MELO DIAS, Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ÁGUA VERMELHA, COMPRE 

MAIS SUPERMERCADOS LTDA-EPP, ELIZANDRO JÚNIOR TONIAZZO, 

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, RIO SUL ALIMENTOS LTDA EPP, 

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA EPP, MAX ARIEL TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 501104 Nr: 14319-91.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIENE SILVA ARRUDA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 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 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503501 Nr: 15601-67.2017.811.0002

 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: IZA KEILA DE SOUZA 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 6.065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503505 Nr: 15605-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDIR APARECIDA DA SILVA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 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 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504647 Nr: 16222-64.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE CAMPOS, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516723 Nr: 22652-32.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON CUNHA SENA JUNIOR, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516724 Nr: 22653-17.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN CRISTINY AMORIM DA SILVA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 523437 Nr: 258-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA LUZIA BARBOSA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AGUA VERMELHA, RIO SUL 

ALIMENTOS LTDA - EPP (SUPERMERCADO COMPRE MAIS), MAX ARIEL 

TONIAZZO, COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, ELIZANDRO JONIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 523438 Nr: 259-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE FERNANDA DA SILVA RAMOS, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AGUA VERMELHA, RIO SUL 

ALIMENTOS LTDA - EPP (SUPERMERCADO COMPRE MAIS), MAX ARIEL 

TONIAZZO, ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO, COMPRE MAIS 
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SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000730-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO OAB - MT0011083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDISON RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000730-78.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Compulsando os autos, verifico que a autora não 

cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja 

vista que não informou os endereços eletrônicos das partes. Ademais, 

constato que a requerente pugna pelos benefícios da gratuidade de 

justiça, contudo a exordial não veio instruída com a declaração de 

hipossuficiência assinada pela demandante, nos termos do art. 99, § 4º, 

do CPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

para informar o endereço eletrônico da partes, bem como juntar 

declaração de hipossuficiência devidamente assinada, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas/taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito (art. 290, CPC). Após, certifique-se o 

necessário, e façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 15 de fevereiro 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006736-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA ARRUDA DA SILVA 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 07/03/2018 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: 1006744-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA AUGUSTA ALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 07/03/2018 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: 1006820-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DE PAULA PERUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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 07/03/2018 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 
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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: 1006612-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAMOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/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 07/03/2018 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006498-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. C. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 07/03/2018 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: 1006367-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BELARMINO JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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 07/03/2018 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: 1005470-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BARROS 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, 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 07/03/2018 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 
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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: 1005472-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BARROS 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, 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 07/03/2018 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: 1005025-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE ARRUDA E SILVA COSTA (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 07/03/2018 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006303-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY BENEDITA 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, 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 07/03/2018 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: 1005440-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO BISPO 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, 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 07/03/2018 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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006320-70.2017.8.11.0002

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 08/03/2018 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: 1005339-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE CONCEICAO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 08/03/2018 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: 1006098-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 08/03/2018 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: 1006738-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA JESUS 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 08/03/2018 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006819-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA BARBOSA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)
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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 08/03/2018 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: 1005573-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA PAES 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, 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 08/03/2018 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: 1006830-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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 08/03/2018 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: 1007051-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES (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 08/03/2018 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 419445 Nr: 21722-82.2015.811.0002

 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: GILMAR MUSSA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos,

Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende a 

promoção para o nível 8, com fundamento nos arts 19 a 21 da Lei 

3.797/2012, com a redação dada pela Lei 4.007/2014, sem prejuízo das 

promoções futuras, bem como o pagamento dos vencimentos desde o 

ajuizamento do presente “writ”.

Notificada, a autoridade apontada como coatora sustentou a inadequação 

da via eleita, bem como a ausência de ato arbitrário ou ilegal a ensejar o 

direito líquido e certo vez que deixou de exercer o cargo de professor, 

ocasionando na perda do requisito previsto no art. 20, § 1º da Lei 

3.797/2012, até porque na 2ª cadeira, o Impetrante está enquadrado no 

nível 8, conforme Portaria nº 124/2014.

O Representante do Ministério Público, por meio do parecer, manifestou 

pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção 

ministerial.

É o que importa relatar. Passo a decidir.

Na hipótese dos autos, verifico que a parte Impetrante foi aprovada em 

concurso público municipal, para exercer o cargo de professor I a IV, a 

partir de 28/02/1994, 1ª cadeira, razão pela qual pleiteia o reconhecimento 

do seu direito a percepção de vantagem pecuniária relativa a progressão 

funcional na modalidade vertical, prevista nos arts. 21, 69 a 71 da Lei 

3.797/2012, no nível 8, coeficiente 1,42, elevando-se para o valor de R$ 

3.012,88.

“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.

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada 

por números arábicos de 1 a 10.

(...)

Art. 71 – O cálculo do subsídio correspondente a cada classe e nível da 

estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica, será 

conforme coeficientes das tabelas abaixo:

(...)

VII – Tempo de Serviço:

TEMPO DE SERVIÇO (ANOS) NÍVEL COEFICIENTES

00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 369169 Nr: 18826-03.2014.811.0002

 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: MARLUSA BENEDITA LIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15.920, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12645/MT, TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - OAB:15783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Revogo, em parte, a decisão de fl. 104. Fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais). Considerando 

ainda, que a parte autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, 

expeça-se certidão em favor da perita judicial, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança.

Não concordando o(a) perito(a) nomeado(a) em aguardar a expedição de 

ofício em seu favor, volva-se conclusos para nomear outro perito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 15135 Nr: 3369-53.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO MATEUS OLINISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauco Alves Cardoso Moreira 

- OAB:88686/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DA SILVA BIGIO 

TARDIN - OAB:OAB-MT 6822

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal movida pela UNIÂO (FAZENDA NACIONAL) 

contra Claudio Roberto Mateus Olinski, perseguindo os valores grafados 

na certidão de dívida ativa de fl. 06.

Às fls. 99-101, a parte requereu a desistência da ação, ante o 

cancelamento da CDA, diante do reconhecimento da prescrição 

intercorrente.

É o relato. Fundamento e decido.

Determina o art. 26 da Lei nº 6.830/80: “Art. 26. Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição da Dívida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes.”.

Ante ao exposto, considerando a extinção administrativa do crédito 

tributário buscado nesta ação, JULGO EXTINTO o feito, com base no art. 

26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 775, caput e art. 485, VI, ambos do NCPC. 

Sem ônus para as partes.

 Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o 

desbloqueio de contas em favor da parte executada.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006736-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA ARRUDA DA SILVA 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 07/03/2018 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: 1006744-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA AUGUSTA ALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, 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, 
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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 07/03/2018 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006498-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. C. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

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 07/03/2018 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: 1006367-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BELARMINO JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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 07/03/2018 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: 1005470-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, 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 07/03/2018 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005472-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 
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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 07/03/2018 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005025-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE ARRUDA E SILVA COSTA (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 07/03/2018 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: 1006303-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, 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 07/03/2018 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005440-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, 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 07/03/2018 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006320-70.2017.8.11.0002

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):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 585 de 648



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 08/03/2018 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: 1006098-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, 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 08/03/2018 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006738-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA JESUS 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 08/03/2018 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: 1006819-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA BARBOSA DE AZEVEDO (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 08/03/2018 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: 1007051-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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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 08/03/2018 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004828-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE NAVARRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

A parte autora apresentou impugnação à contestação. Em instrução foi 

ouvida a parte Autora e inquirida 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 15/08/1952, 

implementou o requisito etário da aposentadoria por idade rural no ano de 

2007. Resta aferir se cumpriu o requisito relativo ao efetivo exercício de 

atividade rural, pelo tempo correspondente à carência exigida (156 meses 

para quem completou o requisito etário a partir de 2007), 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 13/03/1969. Assim, há um grande vácuo documental dentro 

do período de carência. Conforme CNIS apresentado pelo INSS 

constata-se que o esposo da Autora exerceu atividade urbana do período 

em 02/01/1981; de 01/10/1981 a 29/01/1983; 01/04/2008 a 30/04/2008; 

01/06/2008 a 31/03/2010; 01/04/2010 a 31/08/2010; 01/09/2010 a 

30/09/2010; 01/10/2010 a 31/10/2010; 01/03/2011 a 31/03/2011; 

01/12/2011 a 31/03/2012; 01/07/2012 a 31/12/2012; 01/03/2013 a 

31/03/2013; 01/04/2013 a 30/04/2013; 01/06/2013 a 30/06/2013; 

01/10/2013 a 31/10/2013; 01/12/201 a 31/12/2013; 01/07/2014 a 

31/10/2014; 01/12/2014 a 31/05/2015; 01/03/2015 a 31/03/2015; 

01/04/2015 a 30/04/2015; 01/06/2015 a 30/06/2015; 01/07/2015 a 

31/07/2015; e, 01/08/2016 a 31/08/2016. 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 65 anos, é casada 

com o Sr. Joaquim de Souza; que mora em Cuiabá mais de 05 anos e veio 

do Paraná; que sempre trabalhou e morou na roça; plantava milho, feijão, 

mandioca, banana, criava galinhas; a roça era manual. Afirmou à 

testemunha Agrinor José de Souza, declara que tem 67 anos, mora Cuiabá 

há uns 06 meses; morava em Guaíra no Paraná, onde conheceu a autora; 

que comprava verdura, mandioca, frango e ovos da autora que tinha um 

Sítio; que a autora e o esposo sempre trabalharam na roça, plantando 

arroz, feijão, mandioca e criando galinhas; que a autora não tinha 

maquinário e nem empregados. 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 13/03/1969, 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 156 meses, até período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao implemento do requisito etário, não cabe 

a concessão do benefício pretendido, tornando imperiosa a improcedência 

do pedido. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados 

na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, 

inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez 

que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, independentemente de ulterior despacho. 

P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000933-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA EMILIA LEMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” proposta por ANA EMILIA LEMES CARDOSO, qualificada nos 

autos, em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, 

pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, na qual se 

requer, liminarmente, seja incorporado à remuneração do autor o 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) referente à 

perda salarial ocorrida quando da conversão da moeda para URV. 

Sustenta-se que a fórmula que converteu os salários dos servidores de 

Cruzeiro Real para URV foi realizada equivocadamente e que diante das 

sucessivas alterações do valor da URV frente à inflação, houve perda 

salarial para os servidores públicos, prejudicando, assim, o requerente, 

que perdeu a correção salarial no equivalente ao percentual de 11,98%. É 

a síntese do necessário. Decido. Para a concessão da medida prevista no 

art. 300 do Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de 

urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a 
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análise de verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a 

parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, os 

requisitos necessários à concessão do pleito, haja vista que os 

documentos carreados aos autos são insuficientes a demonstrar ou fazer 

presumir a ocorrência da comentada perda salarial. Ou seja, não se 

evidencia na atual fase processual o correto valor a ser acrescido aos 

seus vencimentos, só possível através de perícia técnica, o que exige 

dilação probatória. Ademais, não resta evidenciado o alegado fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a providência 

pretendida só seja deferida ao final da demanda. Diante do exposto, 

indefiro o pedido de tutela de urgência em sua modalidade antecipatória. 

Considerando que ambas as partes demonstraram o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, determinado seja citado o ente 

público municipal para, querendo, contestar a ação. Alegando-se na peça 

de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade da 

justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001013-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Cuida-se de “Ação Previdenciária de Concessão de 

Auxílio-Doença c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez 

c/c com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por JURACI CARDOSO, em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, autarquia 

federal, qualificada nos autos, na qual se objetiva, em síntese, a 

implantação do auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria 

por invalidez. Relata-se que a autora requereu o benefício junto ao INSS 

em razão de estar enferma, porém o pedido foi negado ao argumento de 

que não havia sido constatada a alegada incapacidade laboral, o que, 

segundo a autora, não é verdade, já que ela é portadora de “doenças 

vasculares periféricas (CID I 73), diabetes, hipertensão e colesterol” que a 

tornam incapaz de exercer quaisquer atividades laborais. Pede-se, assim, 

a concessão da antecipação de tutela, a fim de que o benefício de 

auxílio-doença seja implantado e mantido até a conversão em 

aposentadoria por invalidez. O pedido veio acompanhado de formulário de 

solicitação de exames, exames médicos, entre outros. É o relatório. 

Decido. Prevê o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), que a tutela de 

urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave ou irreparável 

enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste. No caso dos autos, 

verifica-se que a inicial veio acompanhada de laudo médico atestando o 

quadro clínico da autora. Todavia, o INSS, em perícia médica, não 

constatou a alegada incapacidade (pág. 35), o que significa dizer que a 

existência de conflitos entre as conclusões das perícias médicas 

realizadas pelo INSS, contrárias à pretensão da requerente, afasta o 

requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que a matéria só 

poderá ser desvendada através de produção de prova judicial que ateste 

a incapacidade laborativa da autora (TRF3 – Agravo de Instrumento 

594480/SP – rel. Des. Federal Fausto de Sanctis – Sétima Turma – 

2.10.2017 – publicação 17.10.2017). No mesmo sentido: "RECURSO 

AGRAVO INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

– AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

INEXISTENCIA DE PROVA PERICIAL COMPROBATÓRIA DA ALEGADA 

IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL – 

ATESTADO MÉDICO PASSADO POR FACULTATIVO PARTICULAR – 

DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE 

LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AGRAVO IMPROVIDO. A 

concessão de antecipação de tutela deferindo benefício previdenciário do 

auxilio doença, necessita de comprovação através de perícia médica 

dotada de força probatória suficiente para comprovar a alegada 

impossibilidade de desempenho da atividade laboral por parte da 

segurada." (TJMT – Agravo de Instrumento 8305/2011 – rel. Des. Gilberto 

Giraldelli – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – 14.6.2011 – 

publicação 23.6.2011). Diante do exposto, indefiro a tutela provisória. 

Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) Cite-se o réu 

dos termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do NCPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). III) Considerando a 

Recomendação Conjunta n. 01/2015, do CNJ, no tocante à prova pericial 

em ações previdenciárias, determino, desde logo, a realização de prova 

pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. João 

Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no Sistema AJC/CJF 

(Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar eventual 

deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 465, 

CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que 

lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, 

CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

10 dias após realização da perícia. Quanto aos honorários periciais, 

assinalo que, de acordo com a Resolução n. 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de 

profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, 

curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência 

judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal 

delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes, 

observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo da 

referida resolução, podendo, o magistrado, em situações excepcionais, 

mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o limite de três 

vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 (duzentos reais). No 

caso em estudo, flagrante é a verificação da excepcionalidade referida 

acima, visualizada no grau de especialização do Sr. Perito, na 

complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes e à 

prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade do caso ora 

reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o disposto no 

inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a aplicação da 

Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo para o dia 16 de 

março de 2018, a partir das 8h, nas dependências deste Fórum, mais 

precisamente na sala de convivência, a realização do ato, devendo ser 

intimadas as partes, seus advogados e eventuais assistentes técnicos 

para comparecimento, lembrando que a parte autora deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 dias contados da 

intimação das partes e dos eventuais assistentes técnicos acerca do 

laudo pericial, requisite-se o pagamento dos honorários periciais através 

do AJC/CJF referido acima. Cientifique-se o Sr. Perito sobre o teor desta 

decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001012-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Cuida-se de “Ação Previdenciária de Restabelecimento de 

Auxílio-Doença c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez 

c/c com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por EDNA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS, em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, autarquia federal, qualificada nos autos, na qual se objetiva, em 

síntese, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, sustentando 

estar incapacitada para o labor. Relata, a autora, que sofre de graves 

problemas de saúde, conforme atestou perícia médica realizada junto ao 

INSS até a cessação indevida do benefício (30.8.2017), quando foi 

considerada apta para o labor. Pede, assim, a concessão da antecipação 

de tutela. O pedido veio acompanhado de exames médicos, extrato do 

CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, entre outros. É o 

relatório. Decido. Prevê o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), que 

a tutela de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave ou 
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irreparável enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste. No caso 

dos autos, verifica-se que a inicial veio acompanhada de diversos 

documentos médicos atestando o quadro clínico da autora. Todavia, 

nenhum deles identifica urgência na implantação do benefício ou o risco de 

prejuízo ao resultado útil do processo. Diante do exposto, não evidenciado 

o preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da 

sentença, com fulcro no art. 294 do CPC, indefiro a tutela provisória. Defiro 

a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) Cite-se o réu dos 

termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). III) Considerando a 

Recomendação Conjunta n. 01/2015, do CNJ, no tocante à prova pericial 

em ações previdenciárias, determino, desde logo, a realização de prova 

pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. João 

Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no Sistema AJC/CJF 

(Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar eventual 

deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 465, 

CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que 

lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, 

CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

10 dias após realização da perícia. Quanto aos honorários periciais, 

assinalo que, de acordo com a Resolução n. 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de 

profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, 

curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência 

judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal 

delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes, 

observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo da 

referida resolução, podendo, o magistrado, em situações excepcionais, 

mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o limite de três 

vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 (duzentos reais). No 

caso em estudo, flagrante é a verificação da excepcionalidade referida 

acima, visualizada no grau de especialização do Sr. Perito, na 

complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes e à 

prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade do caso ora 

reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o disposto no 

inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a aplicação da 

Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo para o dia 16 de 

março de 2018, a partir das 8h, nas dependências deste Fórum, mais 

precisamente na sala de convivência, a realização do ato, devendo ser 

intimadas as partes, seus advogados e eventuais assistentes técnicos 

para comparecimento, lembrando que a parte autora deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 dias contados da 

intimação das partes e dos eventuais assistentes técnicos acerca do 

laudo pericial, requisite-se o pagamento dos honorários periciais através 

do AJC/CJF referido acima. Cientifique-se o Sr. Perito sobre o teor desta 

decisão.
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Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA APARECIDA DE FIGUEIREDO COSTA (IMPETRANTE)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n. 1005272-76.2017.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Jurema Aparecida de Figueiredo Costa Impetrado: Secretário de 

Administração do Município de Várzea Grande Vistos... JUREMA 

APARECIDA DE FIGUEIREDO COSTA, 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 3.4.2014, no cargo de Professor Nível Superior, segunda 

cadeira, conforme termos do histórico funcional e demais documentos 

juntados aos autos. Argumenta que, de acordo com a Portaria n. 

352/2007, foi reconhecido pela Administração Pública, para todos os 

efeitos legais, 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias, de serviços 

prestados anteriormente à posse, perfazendo, assim, no total, 10 (dez) 

anos e 4 (quatro) meses de tempo de serviço referente à segunda 

cadeira. Sustenta que tem direito à progressão funcional, sob a forma de 

promoção nas classes, na segunda cadeira, nos termos do art. 20 da Lei 

Complementar n. 3.797/2012 e arts. 1º, 19, 21-24, § 1º, III, da Lei 

Complementar n. 4.007/2014, de modo que fez jus à progressão da Classe 

A, Nível 1, para a Classe C, Nível 4. Porém, diz que, apesar de ter 

protocolizado pedido administrativo com vistas à progressão em 4.5.2017, 

até o ajuizamento da ação ainda não tinha sido analisado, há mais de 2 

anos, portanto. Diz que os dois requisitos para a promoção nas classes 

previstos nas referidas leis, quais sejam, o decurso do prazo de três anos 

de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de desempenho e de 

conhecimentos, sendo este último requisito dispensado, caso a 

Administração se mantenha inerte durante o prazo mencionado acima, 

conforme previsão do § 4º do art. 20 da Lei Complementar n. 3.797/2012, 

foram comprovados pelos documentos carreados com a peça primeira. 

Requereu, liminarmente, a sua progressão funcional ou, então, 

alternativamente, fosse determinada à autoridade coatora que apreciasse 

o pedido administrativo. Juntou documentos. O pedido liminar foi indeferido 

(p. 32-33). Notificado, o ente público municipal sustenta, em suas 

informações, a inadequação da via eleita quanto ao pedido de pagamento 

das férias e 1/3 constitucional, sob o argumento de que no mandado de 

segurança deverá comprovar, de imediato, o direito líquido e certo, já que 

não pode ser sucedâneo de ação de cobrança de pagamento de 

diferenças salariais. Requer, desse modo, a extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, nada se 

referindo, contudo, 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 (pg. 65-68). É o 

relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei 

Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, cabendo, de início, a análise sobre a 

sustentada inadequação da via eleita quanto ao pedido de pagamento de 

férias e do terço constitucional, o que ora faço, assinalando que, ao 

contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça 

primeira é que os efeitos financeiros decorrentes de eventual 

reconhecimento do direito à promoção/enquadramento incidam sobre as 

férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, assim se inferindo 

dos seguintes tópicos da peça primeira: “Diante de tais argumentos fáticos 

e jurídicos, onde não restam dúvidas acerca do direito, as férias, mais 1/3 

constitucional de férias do reclamante dos anos EM QUE FICOU SEM 

ENQUADRAMENTO, requer se digne Vossa Excelência condenar a ré ao 

pagamento das verbas aqui pleiteadas corrigidas monetariamente e juros 

de mora”. “V – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer a Vossa 

Excelência que se digne a: (...) g) Por fim, requer o reconhecimento dos 

efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento da Classe C, 

Nível 4 (com a correção no 1/3 de férias e 13º salário) por consequência o 

pagamento desde a data da ilegalidade cometida pelo agente coator com 

correção dos valores desde a data em que deveria ser pago o adicional e 

acrescido de juros legais.” (destaquei) Como se observa, visando o 

presente writ o enquadramento da impetrante à Classe C, Nível 4, com os 

consequentes reflexos sobre férias, terço constitucional e décimo 

terceiro, não há que se falar que tal pretensão deva ser buscada em ação 

de cobrança, não sendo correto, desse modo, afirmar ser inadequada a 

via eleita, tampouco em extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, cumpre salientar que a 

questão a ser enfrentada no presente mandamus reside na aferição do 

apontado direito da impetrante de obter a progressão na carreira de 

professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como 

professora de segunda cadeira (matrícula 100833), 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. 
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3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional dar-se-á por promoção nas 

classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte: 

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de 

um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional 

comprovada, observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo único – 

Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. 

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. 

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de 

fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, 

prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a 

viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal 

de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes 

são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – formação em ensino 

médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; 

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado. Desse 

modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de 

três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério 

público municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho 

favorável, a qualificação profissional em instituições credenciadas e, 

ainda, as aferições periódicas de conhecimento do servidor, de acordo 

com o estabelecido nos referidos artigos, que se mostra em clara sintonia 

com o dispositivo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

No caso dos autos, contudo, a impetrante se agarra ao argumento de que 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. A impetrante está 

com razão, ante a verificação de que consta da lei, como visto acima, que, 

decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de três anos de 

efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério público 

municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção deve 

dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, assim verificado 

na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 
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Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. O Superior Tribunal de Justiça vem 

decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da 

Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, 

como se vê a seguir, mutatis mutandis: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 

17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO 

DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de 

reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III 

da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o 

interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei 

Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito 

líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não 

comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da 

prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se 

que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) 

meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 

6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo 

exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após 

a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação 

é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo 

possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, 

o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, 

de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da 

imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a 

obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em 

que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. 

Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o 

procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da 

Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de 

atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade 

impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora 

recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho 

dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão. 8. 

(...) 9. Recurso Ordinário provido.” (STJ – RMS 53.884/GO, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017 – destaquei 

e sublinhei) O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve a 

oportunidade de decidir matéria idêntica, como se vê mais adiante, na 

ementa do julgado: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – FALTA PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE 

ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – INCIDENCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – 

RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDO. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, 

garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de 

ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão 

administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido 

ao almejado benefício. (...) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E 

CARREIRAS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – 

DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – CJUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Tendo a servidora 

provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o 

direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada 

pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei 

Complementar nº 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem 

qualquer prejuízo. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

107683/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 16.10.2017, DJe 26.10.2017 – destaquei) Resta, pois, examinar 

os documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações 

prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto 

e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), cabendo anotar que 

a impetrante Jurema Aparecida de Figueiredo Costa faria jus ao 

deferimento do pedido, uma vez que ingressou nos quadros do serviço 

público por meio de concurso público, em 3.4.2014, cujos efeitos 

retroagiram ao período compreendido entre os anos 2004 a 2012, no total 

de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias, quando do seu vínculo inicial 

com a Administração Pública, assim se inferindo da Portaria n. 352/2017 – 

p. 25, alcançando, desse modo, em 3.4.2017, 10 anos, 1 mês e 6 dias de 

serviços prestados, anterior, portanto, ao ajuizamento da ação 

(14.7.2017), o que recomendaria o seu enquadramento no Nível 4, 

conforme Anexo IV da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 3.797/2012. Com a comprovação do necessário tempo de 

serviço público, sem qualquer contrariedade por parte da autoridade 

impetrada, resultaria 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. Contudo, não restou evidenciado o requisito subjetivo 

necessário à concessão da segurança, ou seja, a impetrante não juntou 

qualquer documento que demonstre possuir habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com 

especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação, 

conforme recomenda o art. 23, “c”, da Lei n. 4007/2014. Como se sabe, 

em sede de mandado de segurança o direito líquido e certo deverá ser 

comprovado de plano com a inicial por não caber dilação probatória, 

segundo a jurisprudência: “O direito líquido e certo a que alude o art. 

5º-LXIX da Constituição Federal é aquele cuja existência e delimitação são 

passíveis de demonstração documental, não lhe turvando o conceito a sua 

complexidade ou densidade. Dessa forma, deve o impetrante demonstrar, 

já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que 

pretende ser expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de 

modo que seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no 

procedimento de ação mandamental...” (STJ-1º Seção, MS 19.739, Min. 

Napoleão Maia Filho, j. 11.12.13, DJ 12.12.14 – destaquei). Não restando, 

pois, comprovado o requisito subjetivo, denega-se a segurança. Quanto 

ao pedido alternativo referente à análise e julgamento do procedimento 

administrativo protocolizado pela impetrante, cumpre assinalar que tal 

pleito mereceria igualmente ser rechaçado, tendo em vista que, conforme 

se observa da inicial e do documento juntado na página 28, o requerimento 
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foi protocolizado em 4.5.2017, 70 dias antes do ajuizamento desta ação 

(14.7.2017), demonstrando, assim, que ainda não havia decorrido o prazo 

razoável para que a Administração Pública decidisse o pleito, inexistindo, 

violação a direito líquido e certo. Todavia, considerando que já decorreu 

quase 1 ano, contado também do ajuizamento deste writ, extrapolando, em 

muito, o prazo de 120 dias previsto em lei para a decisão administrativa, 

nada justifica a improcedência da pretensão com suporte na 

fundamentação exposta no parágrafo anterior, sob pena de violação aos 

princípios constitucionais da celeridade e da economia processual, uma 

vez que a denegação da segurança nesse ponto possibilitaria a 

propositura de nova ação mandamental. Nesse contexto, cabe salientar 

que, de acordo com o art. 5º, LXXVIII, bem como a Lei Estadual n. 

7.692/2002, a Administração Pública tem o prazo de 120 dias para análise 

de requerimentos de qualquer espécie pela Administração Pública, in 

verbis: “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII – a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

(...)”. Sem destaque no original. “Art. 37. O prazo máximo para decisão de 

requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública 

Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente 

estabelecido. § 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado 

poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo 

previsão legal em contrário”. (Lei Estadual n. 7.692/2002 – sem destaque 

no original). Também nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: 

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - INÉRCIA DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PEDIDO ADMINISTRATIVO - ART. 5º, LXXIII, 

DA CF - SENTENÇA RATIFICADA. A demora injustificada da Administração 

pública na apreciação do pedido administrativo configura desrespeito 

garantia constitucional, insculpida no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição 

Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a 

razoável duração do processo.” (TJMT – ReeNec 93873/2014, Desa. Maria 

Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

20.10.2015, p. DJe 29.10.2015 – sem destaque no original). Como se 

observa, a omissão da Administração Pública em apreciar requerimento 

administrativo de progressão funcional, em prazo razoável, configura ato 

ilegal e fere direito líquido e certo a ser amparado por mandado de 

segurança, impondo-se a concessão da segurança quanto ao pedido 

alternativo. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder a 

segurança à impetrante Jurema Aparecida de Figueiredo Costa apenas no 

que se refere ao julgamento do processo administrativo pela autoridade 

coatora, fixando-se, para tanto, o prazo de 30 dias, sob pena de serem 

tomadas as providências necessárias quanto ao não cumprimento da 

ordem judicial. Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto 

no art. 13 da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com 

fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio 

Tribunal de Justiça para o reexame necessário da sentença, em nome da 

regra do duplo grau de jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso 

voluntário. P. R. I. Cumpra-se.
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Autos n. 1004512-30.2017.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Maria Nilza de Oliveira Santos Impetrado: Secretário de Administração do 

Município de Várzea Grande Vistos... MARIA NILZA DE OLIVEIRA 

SANTOS, 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 

19.2.2017, no cargo de Professor Nível Superior, conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. Sustenta que 

nessa condição de professora tem direito à progressão funcional, sob a 

forma de promoção nas classes, na segunda cadeira (matrícula 82078), 

de acordo com o art. 20 da Lei Complementar n. 3.797/2012 e arts. 1º, 19, 

21-24, § 1º, III, da Lei Complementar n. 4.007/2014, de modo que fez jus à 

progressão da Classe A, Nível 1, para a Classe B, Nível 4. Porém, diz que, 

apesar de ter protocolizado pedido administrativo com vistas à progressão 

em 24.9.2014, até o ajuizamento da ação ainda não tinha sido analisado, 

há mais de 2 anos, portanto. Diz que os dois requisitos para a promoção 

nas classes previstos nas referidas leis, quais sejam, o decurso do prazo 

de três anos de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de 

desempenho e de conhecimentos, sendo este último requisito dispensado, 

caso a Administração se mantenha inerte durante o prazo mencionado 

acima, conforme previsão do § 4º do art. 20 da Lei Complementar n. 

3.797/2012, foram comprovados pelos documentos carreados com a peça 

primeira. Requereu, liminarmente, a sua progressão funcional ou, então, 

alternativamente, fosse determinada à autoridade coatora que apreciasse 

o pedido administrativo. Juntou documentos. O pedido liminar foi deferido 

parcialmente, apenas no que se refere à determinação para que o 

processo administrativo fosse analisado pela autoridade coatora (p. 

47-48). Notificado, o ente público municipal sustenta, em suas 

informações, a inadequação da via eleita quanto ao pedido de pagamento 

das férias e 1/3 constitucional, sob o argumento de que no mandado de 

segurança deverá comprovar, de imediato, o direito líquido e certo, já que 

não pode ser sucedâneo de ação de cobrança de pagamento de 

diferenças salariais. Diz que a impetrante tomou posse em 19.2.2007 e só 

adquiriu o direito para progressão no Nível, 4, Classe B, em 19.2.2016, 

anterior, portanto, ao protocolo do requerimento administrativo em 

24.9.2014, não fazendo jus, assim, à elevação de nível, à época. 

Argumenta que o direito supostamente violado poderá ser combatido por 

meio de recurso administrativo com efeito suspenso e, que, por não haver 

decisão que possa ser recorrida administrativamente, a impetrante carece 

da segurança pleiteada, já que, conforme prevê o art. 5º da Lei 

12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar 

de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. 

Requer, desse modo, a extinção do processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC. Não juntou documentos. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público verificou a ausência de interesse público 

capaz de justificar sua intervenção no presente feito (pg. 60-72). É o 

relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei 

Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, cabendo, de início, a análise sobre a 

sustentada inadequação da via eleita quanto ao pedido de pagamento de 

férias e do terço constitucional, o que ora faço, assinalando que, ao 

contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça 

primeira é que os efeitos financeiros decorrentes de eventual 

reconhecimento do direito à promoção/enquadramento incidam sobre as 

férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, assim se inferindo 

dos seguintes tópicos da peça primeira: “Diante de tais argumentos fáticos 

e jurídicos, onde não restam dúvidas acerca do direito, as férias, mais 1/3 

constitucional de férias do reclamante dos anos EM QUE FICOU SEM 

ENQUADRAMENTO, requer se digne Vossa Excelência condenar a ré ao 

pagamento das verbas aqui pleiteadas corrigidas monetariamente e juros 

de mora”. “V – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer a Vossa 

Excelência que se digne a: (...) g) Por fim, requer o reconhecimento dos 

efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento da Classe B, 

Nível 4 (com a correção no 1/3 de férias e 13º salário) por consequência o 

pagamento desde a data da ilegalidade cometida pelo agente coator com 

correção dos valores desde a data em que deveria ser pago o adicional e 

acrescido de juros legais.” (destaquei) Como se observa, visando o 

presente writ o enquadramento da impetrante à Classe B, Nível 4, com os 

consequentes reflexos sobre férias, terço constitucional e décimo 

terceiro, não há que se falar que tal pretensão deva ser buscada em ação 

de cobrança, não sendo correto, desse modo, afirmar ser inadequada a 

via eleita. Respeitante ao sustentado argumento de que a impetrante é 

carecedora da ação por não ter sido exaurida a via recursal 

administrativa, que, no entender da autoridade coatora, veda a concessão 

da segurança, nos termos do art. 5º, I, da Lei n, 12.016/2009, cumpre 

assinalar que, segundo se observa dos documentos carreados com a 
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peça primeira, principalmente o de fls. 25-26, o requerimento administrativo 

com vistas à progressão funcional da impetrante foi protocolizado em 

24.9.2014 e até a data do ajuizamento da presente ação (13.6.2017) não 

havia sido analisado pela Administração Pública, assim perdurando até a 

presente data, há mais de 4 anos, portanto. Respeitante à assertiva de 

que quando da protocolização do requerimento administrativo a impetrante 

não fazia jus à pretensão, uma vez que o seu direito à progressão 

funcional ocorreu em 19.2.2016, cumpre salientar que, a despeito dessa 

verdade, esse fato por si só não exime a Administração Pública de se 

pronunciar acerca do pleito no prazo legal, já que a impetrante não poderá 

aguardar, ad eternum, por decisão administrativa para que possa aviar os 

recursos correspondentes para, só após, impetrar mandado de 

segurança, já que extrapolado, em muito, a duração razoável do processo 

assegurada na Constituição Federal (art. 5º, LXXVIII), bem como na Lei 

Estadual n. 7.692/2002, que prevê o prazo de 120 dias para análise de 

requerimentos de qualquer espécie pela Administração Pública, in verbis: 

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII – a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

(...)”. Sem destaque no original. “Art. 37. O prazo máximo para decisão de 

requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública 

Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente 

estabelecido. § 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado 

poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo 

previsão legal em contrário”. (Lei Estadual n. 7.692/2002 – sem destaque 

no original). Também nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: 

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - INÉRCIA DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PEDIDO ADMINISTRATIVO - ART. 5º, LXXIII, 

DA CF - SENTENÇA RATIFICADA. A demora injustificada da Administração 

pública na apreciação do pedido administrativo configura desrespeito 

garantia constitucional, insculpida no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição 

Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a 

razoável duração do processo.” (TJMT – ReeNec 93873/2014, Desa. Maria 

Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

20.10.2015, p. DJe 29.10.2015 – sem destaque no original). Como se 

observa, a omissão da Administração Pública em apreciar requerimento 

administrativo de progressão funcional, em prazo razoável, configura ato 

ilegal e fere direito líquido e certo a ser amparado por mandado de 

segurança. Logo, não há que se falar em ausência de causa de pedir a 

justificar a pretendida extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, cumpre salientar que a 

questão a ser enfrentada no presente mandamus reside na aferição do 

apontado direito da impetrante de obter a progressão na carreira de 

professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como 

professora de segunda cadeira (matrícula 82078), sob a forma de 

promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos 

vencimentos condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação 

do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional dar-se-á por promoção nas 

classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte: 

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de 

um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional 

comprovada, observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo único – 

Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. 

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. 

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de 

fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, 

prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a 

viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal 

de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes 

são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – formação em ensino 

médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; 

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado. Desse 

modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de 

três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério 

público municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho 
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favorável, a qualificação profissional em instituições credenciadas e, 

ainda, as aferições periódicas de conhecimento do servidor, de acordo 

com o estabelecido nos referidos artigos, que se mostra em clara sintonia 

com o dispositivo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

No caso dos autos, contudo, a impetrante se agarra ao argumento de que 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. A impetrante está 

com razão, ante a verificação de que consta da lei, como visto acima, que, 

decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de três anos de 

efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério público 

municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção deve 

dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração dos 

requisitos objetivos e subjetivos, consistentes no fator tempo de serviço e 

na graduação, assim verificado na documentação trazida com a petição 

inicial. Assim, ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou 

os requisitos subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e 

conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em 

instituições credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, 

tratou de prever, também, a excepcional hipótese de a Administração 

Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no 

sentido de promover automaticamente os servidores que cumprirem o 

requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas 

as comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. O Superior Tribunal de Justiça vem 

decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da 

Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, 

como se vê a seguir, mutatis mutandis: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 

17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO 

DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de 

reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III 

da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o 

interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei 

Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito 

líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não 

comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da 

prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se 

que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) 

meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 

6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo 

exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após 

a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação 

é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo 

possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, 

o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, 

de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da 

imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a 

obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em 

que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. 

Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o 

procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da 

Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de 

atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade 

impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora 

recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho 

dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão. 8. 

(...) 9. Recurso Ordinário provido.” (STJ – RMS 53.884/GO, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017 – destaquei 

e sublinhei) O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve a 

oportunidade de decidir matéria idêntica, como se vê mais adiante, na 

ementa do julgado: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – FALTA PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE 

ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – INCIDENCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – 

RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDO. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, 

garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de 

ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão 

administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido 

ao almejado benefício. (...) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E 

CARREIRAS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – 

DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – CJUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Tendo a servidora 

provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada 
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progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o 

direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada 

pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei 

Complementar nº 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem 

qualquer prejuízo. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

107683/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 16.10.2017, DJe 26.10.2017 – destaquei) Resta, pois, examinar 

os documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações 

prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto 

e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), cabendo anotar que 

a impetrante Maria Nilza de Oliveira Santos faz jus ao deferimento do 

pedido, uma vez que ingressou nos quadros do serviço público por meio 

de concurso público, em 23.4.2012, cujos efeitos retroagiram à data de 

19.12.2007, quando do seu vínculo inicial com a Administração Pública, 

assim se inferindo do parecer jurídico de fl. 35, alcançando, desse modo, 

em 19.12.2016, 9 anos de serviços prestados, anterior, portanto, ao 

ajuizamento da ação (13.6.2017), o que recomenda o seu enquadramento 

na Classe B, Nível 4, conforme Anexo IV da Lei 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. Com a comprovação do 

necessário tempo de serviço público, sem qualquer contrariedade por 

parte da autoridade impetrada, 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 à impetrante Maria Nilza de Oliveira Santos, ordenando que o 

impetrado proceda à progressão funcional da servidora, promovendo-a da 

Classe A, Nível 1, para Classe B, Nível 4 a partir de 19.12.2016, na 

segunda cadeira (matrícula 82078), sem prejuízo de futuras promoções, 

com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis 

ns. 7.397/2000 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme 

dispõem o art. 7º, § 2º e o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das 

diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do 

trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo 

terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os juros de 

mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a 

vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, em 

razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a 

ela, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data 

fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido 

índice. Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos honorários 

advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, 

LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, 

e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 

da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 

14, § 1º, da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para o reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau 

de jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002613-94.2017.8.11.0002
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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)

 

Vistos. SIMONE CECÍLIA DUARTE CARVALHO, 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 1.7.2003, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 

conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos. Argumentou ter preenchido todos os requisitos necessários à 

progressão na carreira, tendo pleiteado administrativamente a sua 

elevação do nível/classe B-06, para C-06, nos termos das Leis 

Complementares n. 3.797/2012, em 9.2.2012 e, que, todavia, não houve 

pronunciamento da Administração Pública até a presente data, em 

flagrante afronta ao seu direito líquido e certo. Relatou que a autoridade 

coatora efetuou diversos acordos mediados e presididos pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, se comprometendo a atender às 

reivindicações atinentes às questões de direito dos profissionais da 

educação, como, por exemplo, reenquadramento, revisão do PCCS, dentre 

outras, conforme documentos comprobatórios em anexo, mas resultaram 

infrutíferas. Disse que a inércia da autoridade coatora lhe vem causando 

prejuízos de ordem profissional e financeira, ferindo, desse modo, o 

princípio da eficiência que deve nortear a Administração Pública, 

requerendo a concessão liminar do pleito, a fim de que fosse a autoridade 

coatora compelida a efetuar a sua progressão funcional/enquadramento, 

da Classe B, Nível 6, para a Classe C, Nível 6, sob pena de desobediência. 

Junto 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 se referindo, todavia, quanto ao mérito disse eu a autora não 

preencheu os requisitos necessários à progressão vertical 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. 8700992). 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 

professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como auxiliar 

de serviços gerais, sob a forma de promoção nas classes, e, por 

consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, tendo em vista a verificação do interstício de 3 (três) anos 

previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014 e a 

qualificação profissional da servidora. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional dar-se-á por promoção nas 
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classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte: 

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de 

um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional 

comprovada, observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo único – 

Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. 

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. 

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de 

fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, 

prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a 

viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal 

de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes 

são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – formação em ensino 

médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; 

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado. Desse 

modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de 

três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério 

público municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho 

favorável, a qualificação profissional em instituições credenciadas e, 

ainda, as aferições periódicas de conhecimento do servidor, de acordo 

com o estabelecido nos referidos artigos, que se mostra em clara sintonia 

com o dispositivo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

No caso dos autos, contudo, a impetrante se agarra ao argumento de que 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. A impetrante está 

com razão, ante a verificação de que consta da lei, como visto acima, que, 

decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de três anos de 

efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério público 

municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção deve 

dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração dos 

requisitos objetivos e subjetivos, consistentes no fator tempo de serviço e 

na graduação, assim verificado na documentação trazida com a petição 

inicial. Assim, ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou 

os requisitos subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e 

conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em 

instituições credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, 

tratou de prever, também, a excepcional hipótese de a Administração 

Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no 

sentido de promover automaticamente os servidores que cumprirem o 

requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas 

as comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 
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Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. O Superior Tribunal de Justiça vem 

decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da 

Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, 

como se vê a seguir, mutatis mutandis: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 

17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO 

DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de 

reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III 

da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o 

interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei 

Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito 

líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não 

comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da 

prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se 

que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) 

meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 

6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo 

exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após 

a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação 

é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo 

possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, 

o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, 

de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da 

imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a 

obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em 

que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. 

Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o 

procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da 

Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de 

atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade 

impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora 

recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho 

dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão. 8. 

(...) 9. Recurso Ordinário provido.” (STJ – RMS 53.884/GO, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017 – destaquei 

e sublinhei) O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve a 

oportunidade de decidir matéria idêntica, como se vê mais adiante, na 

ementa do julgado: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – FALTA PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE 

ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – INCIDENCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – 

RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDO. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, 

garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de 

ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão 

administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido 

ao almejado benefício. (...) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E 

CARREIRAS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – 

DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – CJUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Tendo a servidora 

provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o 

direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada 

pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei 

Complementar nº 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem 

qualquer prejuízo. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

107683/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 16.10.2017, DJe 26.10.2017 – destaquei) Resta, pois, examinar 

os documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações 

prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto 

e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), salientando que, de 

acordo com a já mencionada ficha funcional contida nos autos, a 

impetrante foi admitida no serviço público, por meio de concurso, em 

1.7.2003, de modo que à época da impetração da presente ação 

(12.4.2017) já contava com mais de 14 anos de serviço, tempo suficiente 

à progressão almejada. Por outro lado, deixou a impetrante de comprovar 

nos autos a realização de curso de especialização previsto no inciso IV, 

“c”, do art. 24, da Lei n. 4.007/2014, que, de acordo com o art. 24, § 2º, da 

Lei n. 3.797/2012, não alterado pela primeira, deveria ser “feito em 

instituições credenciadas, com carga mínima de 360 horas por 

certificado”, pois o certificado de conclusão do curso de especialização 

em “Técnico em Infra-estrutura Escolar” contido nos autos sequer 

descreve a carga horária cursada pela aluna (Id. 6072968). Quanto ao 

pedido alternativo referente à análise e julgamento do procedimento 

administrativo protocolizado pela impetrante, cumpre assinalar que, de 

acordo com o art. 5º, LXXVIII, bem como a Lei Estadual n. 7.692/2002, a 

Administração Pública tem o prazo de 120 dias para análise de 

requerimentos de qualquer espécie pela Administração Pública, in verbis: 

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII – a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

(...)”. Sem destaque no original. “Art. 37. O prazo máximo para decisão de 

requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública 

Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente 

estabelecido. § 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado 

poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo 

previsão legal em contrário”. (Lei Estadual n. 7.692/2002 – sem destaque 

no original). Também nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: 

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - INÉRCIA DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PEDIDO ADMINISTRATIVO - ART. 5º, LXXIII, 

DA CF - SENTENÇA RATIFICADA. A demora injustificada da Administração 

pública na apreciação do pedido administrativo configura desrespeito 

garantia constitucional, insculpida no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição 

Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a 

razoável duração do processo.” (TJMT – ReeNec 93873/2014, Desa. Maria 

Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

20.10.2015, p. DJe 29.10.2015 – sem destaque no original). Como se 

observa, a omissão da Administração Pública em apreciar requerimento 

administrativo de progressão funcional, em prazo razoável, configura ato 

ilegal e fere direito líquido e certo a ser amparado por mandado de 

segurança, impondo-se a concessão da segurança quanto ao pedido 

alternativo. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder a 

segurança ao impetrante apenas no que se refere ao julgamento do 

processo administrativo pela autoridade coatora, fixando, para tanto, o 

prazo de 30 dias, sob pena de serem tomadas as providências 

necessárias quanto ao não cumprimento da ordem judicial. Deixo de 

condenar o impetrante nas custas e nos honorários advocatícios em 

razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se 

às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004714-07.2017.8.11.0002
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DEMEURE MARTINS E SILVA (IMPETRANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. DEMEURE MARTINS E SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

impetrou Mandado de Segurança contra ato do SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande e estar lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer, desde 30.6.2004, no cargo de Agente de Segurança e 

Manutenção, conforme documentos juntados aos autos. Esclareceu que, 

por ter preenchido todos os requisitos necessários à progressão na 

carreira, em 4.3.2013, ingressou com pedido administrativo para elevação 

funcional, nos termos das Leis Complementares n. 3.797/2012, porém a 

Administração Pública não se pronunciou a respeito, mesmo depois de 

mais de 3 anos, ferindo, assim, seu direito líquido e certo. Relatou que a 

autoridade coatora efetuou diversos acordos mediados e presididos pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se comprometendo a 

atender às reivindicações atinentes às questões de direito dos 

profissionais da educação, como, por exemplo, reenquadramento, revisão 

do PCCS, dentre outras, conforme documentos comprobatórios em anexo, 

mas resultaram infrutíferos. Sustentou que a inércia da autoridade coatora 

vem lhe causando prejuízos de ordem profissional e financeira, ferindo o 

princípio da eficiência que deve nortear a Administração Pública. Finalizou 

requerendo a concessão liminar do pleito, a fim de que o impetrado fosse 

compelido a efetuar sua progressão funcional/enquadramento da Classe 

B, Nível 04, para a Classe D, Nível 05, 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 em mandado de segurança 

deve-se comprovar, de imediato, o direito líquido e certo pretendido, 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 a impetrante só faria jus ao enquadramento em 1.2.2014, de 

modo que a Portaria de enquadramento 139/2014, que a elevou para o 

nível 03, classe B está correta, pois só em 1.2.2017 faria ela jus à classe 

D. Alegou, ainda, ser incabível mandado de segurança quando o processo 

administrativo ainda está pendente de análise, insistindo da extinção do 

feito sem resolução do mérito. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

verificou a ausência de interesse público capaz de justificar sua 

intervenção no presente feito. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo 

o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, com 

a análise acerca da preliminar sustentada pelo impetrado consistente na 

inadequação da via eleita quanto ao pedido de pagamento de férias e do 

terço constitucional, cabendo assinalar que, ao contrário do afirmado pela 

autoridade coatora, o que se objetiva na peça primeira é que os efeitos 

financeiros decorrentes de eventual reconhecimento do direito à 

promoção/enquadramento incidam sobre as férias, terço constitucional e 

décimo terceiro salário e não o recebimento de tais verbas, de modo que 

não há falar em natureza de cobrança que assegure a inadequação da via 

eleita. Quando à alegação de ser incabível mandado de segurança quando 

o processo administrativo ainda está pendente de análise, cumpre 

esclarecer que tal premissa não se aplica ao caso, tendo em vista a 

inércia da Administração Pública que desde 4.3.2013 não apreciou o 

pedido administrativo formalizado pelo impetrante, não podendo este 

permanecer à mercê da Administração Pública. Quanto ao mérito, cumpre 

salientar que a questão a ser enfrentada no presente mandamus reside na 

aferição do apontado direito do impetrante de obter a progressão na 

carreira de professor da rede municipal de ensino de Várzea Grande, 

como agente de segurança e manutenção, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício 

de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 

4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei 

Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o 

seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional dar-se-á por promoção nas 

classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte: 

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de 

um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional 

comprovada, observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo único – 

Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. 

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. 

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de 

fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, 

prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a 

viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 
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específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal 

de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes 

são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – formação em ensino 

médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; 

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado. Desse 

modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de 

três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério 

público municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho 

favorável, a qualificação profissional em instituições credenciadas e, 

ainda, as aferições periódicas de conhecimento do servidor, de acordo 

com o estabelecido nos referidos artigos, que se mostra em clara sintonia 

com o dispositivo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

No caso dos autos, contudo, o impetrante se agarra ao argumento de que 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. O impetrante está 

com razão, ante a verificação de que consta da lei, como visto acima, que, 

decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de três anos de 

efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério público 

municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção deve 

dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção do impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. O Superior Tribunal de Justiça vem 

decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da 

Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, 

como se vê a seguir, mutatis mutandis: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 

17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO 

DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de 

reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III 

da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o 

interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei 

Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito 

líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não 

comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da 

prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se 

que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) 

meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 

6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo 

exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após 

a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação 

é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo 

possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, 

o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, 

de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da 

imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a 

obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em 

que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. 

Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o 

procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da 

Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de 

atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade 

impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora 

recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho 

dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão. 8. 

(...) 9. Recurso Ordinário provido.” (STJ – RMS 53.884/GO, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017 – destaquei 

e sublinhei) O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve a 

oportunidade de decidir matéria idêntica, como se vê mais adiante, na 

ementa do julgado: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – FALTA PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE 

ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – INCIDENCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – 

RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDO. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, 

garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de 

ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão 

administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido 

ao almejado benefício. (...) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E 

CARREIRAS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – 

DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – CJUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Tendo a servidora 

provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o 

direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada 

pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei 

Complementar nº 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem 

qualquer prejuízo. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

107683/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 16.10.2017, DJe 26.10.2017 – destaquei) Resta, pois, examinar 

os documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações 

prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto 

e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), cabendo destacar 

que a “Vida Funcional” do servidor inserido no Id. 8231888 comprova ter 

ele ingressado no serviço público, por meio de concurso, em 30.6.2004, 

tendo alcançado 3 anos de serviço em 30.6.2007, 3 anos em 30.6.2010, 3 

anos em 30.6.2013 e, por fim, 3 anos em 30.6.2016. Concluiu-se, portanto, 

que ele contava com 12 anos, 11 meses e 22 dias de serviço quando da 

impetração do mandamus, de modo que faria jus ao enquadramento no 

nível 5, nos termos do Anexo IV da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos 

da Lei Complementar n. 3.797/2012. Todavia, verifica-se dos autos que o 

pedido administrativo se deu em 4.3.2013, quando o impetrante ostentava 

direito de ocupar o nível 3 da carreira, exatamente como realizado pela 

Administração Pública, por meio da Portaria n. 139/2011, que o enquadrou 

com efeitos financeiros a partir de 1.2.2011 (Id. 8231888 – pg. 2). Até 

porque somente em junho de 2013 consumou-se o lapso temporal 

correspondente ao nível 4 e, finalmente, em junho de 2016 teria o servidor 

direito de ser elevado para o nível 5, o que faz concluir que não houve 

qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública no ato de 

enquadramento, uma vez que o servidor requereu sua promoção antes 

mesmo de completar o interstício necessário para tanto (Id. 8231888 – pg. 

3). De igual modo, razão não lhe assiste na pretensão de ocupar a Classe 

D da carreira, tendo em vista não constar nos autos documento 

comprobatório de que tenha concluído curso de mestrado ou doutorado na 

área de atuação ou correlata, constando, apenas um diploma de 

Licenciatura em Pedagogia e um certificado de conclusão do curso de 

Técnico em Infra-estrutura Escolar, segundo se infere dos documentos 

inseridos no Id. 8231867, não fazendo, portanto, jus ao enquadramento 

nas classes. Quanto ao pedido alternativo referente à análise e julgamento 

do procedimento administrativo protocolizado pelo impetrante, cumpre 

assinalar que, de acordo com o art. 5º, LXXVIII, bem como a Lei Estadual 

n. 7.692/2002, a Administração Pública tem o prazo de 120 dias para 

análise de requerimentos de qualquer espécie pela Administração Pública, 

in verbis: “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação. (...)”. Sem destaque no original. “Art. 37. O prazo máximo 

para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à 

Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro 

não for legalmente estabelecido. § 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o 

interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera 

administrativa, salvo previsão legal em contrário”. (Lei Estadual n. 

7.692/2002 – sem destaque no original). Também nesse sentido, a 

jurisprudência mato-grossense: “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - ART. 5º, LXXIII, DA CF - SENTENÇA RATIFICADA. A 

demora injustificada da Administração pública na apreciação do pedido 

administrativo configura desrespeito garantia constitucional, insculpida no 

art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, que assegura a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo.” (TJMT – 

ReeNec 93873/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 20.10.2015, p. DJe 29.10.2015 – sem destaque 

no original). Como se observa, a omissão da Administração Pública em 

apreciar requerimento administrativo de progressão funcional, em prazo 

razoável, configura ato ilegal e fere direito líquido e certo a ser amparado 

por mandado de segurança, impondo-se a concessão da segurança 

quanto ao pedido alternativo. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim 

de conceder a segurança ao impetrante apenas no que se refere ao 

julgamento do processo administrativo pela autoridade coatora, fixando, 

para tanto, o prazo de 30 dias, sob pena de serem tomadas as 

providências necessárias quanto ao não cumprimento da ordem judicial. 

Deixo de condenar o impetrante nas custas e nos honorários advocatícios 

em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se 

às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003302-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSYLENE APARECIDA MORAES FERRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. ROSYLENE APARECIDA MORAES FERRI, devidamente qualificada 

nos autos, propôs a presente “Ação Ordinária de Enquadramento 

Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face 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, exercendo o 

cargo de Professora, conforme termos do histórico funcional e demais 

documentos juntados aos autos. Esclarece que a partir de fevereiro de 

2013 a política salarial e o plano de carreira do Magistério Público Municipal 

passaram a ser regidos pela Lei n. 3.797/2012, com redação dada pela Lei 

n. 4.007/2014 e, desse modo, por ser membro do plano de carreira 

correspondente, exercendo funções de magistério, faz jus ao 

enquadramento no nível 5 em 2014 e nível 6 em 2017 referente à primeira 

cadeira e nível 4 em 2014 e nível 5 em 2017 na segunda cadeira e ambas 

na classe C, vez que preencheu os requisitos necessários à promoção, 

nos termos do art. 23, § único, da Lei n. 3.797/2012. Diz que por não ter 

sido promovida corretamente seus vencimentos vêm sendo pagos em 

valor inferior ao que seria devido, ocasionando prejuízos financeiros, 

inclusive em relação às férias e 13º salário. Pede, pois, a procedência da 

ação, a fim de que o réu seja condenado a realizar o seu enquadramento, 

bem como a pagar as diferenças e seus reflexos, incluindo os 

coeficientes específicos da promoção, de acordo com o nível e classe 

devidos, referentes aos últimos 5 (cinco) anos, e de todas as parcelas a 

vencer no curso da demanda, tudo corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido 

de juros legais. Pugna, ainda, pela condenação do réu ao pagamento dos 

honorários em 20% sobre o valor da condenação, além das custas e 

despesas processuais. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Intimado, o Município de Várzea Grande não contestou o pleito (Id. 

9865687). É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se anotar que, 

por não ter o réu contestado o pleito, mesmo devidamente citado, deverá 

ser declarado revel por ausência de contestação. Contudo, por se tratar 

de ente público municipal e, por consequência, versando a causa sobre 

direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC), não se aplica aqui o art. 344 do 

CPC. No tocante ao mérito, como se observa nos autos e, particularmente, 

no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do 
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apontado direito da requerente de ser elevada nos níveis e classe, no 

cargo de Professora da rede pública municipal, nos termos 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 profissional da 

educação 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 

autora se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 

4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma 

vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que 

fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no 

prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional 

almejada. A requerente 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 
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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 no serviço público 

(2.8.1999 – primeira cadeira e 30.8.2002 – segunda cadeira) restou 

devidamente comprovada nos autos, por meio da ficha funcional Id. 

6824710. Assim, quanto à primeira cadeira, tendo a servidora sido 

admitida em 2.8.1999 (nível I), alcançando 3 anos em 2.8.2002 (nível II), 3 

anos em 2.8.2005 (nível III), 3 anos em 2.8.2008 (nível IV), 3 anos em 

2.8.2011 (nível V), 3 anos em 2.8.2014 (nível VI) e, por fim, 3 anos em 

2.8.2017 (nível VII), totalizando assim, mais de 18 anos de serviço, merece 

ser enquadrada no nível 6, já que a ação foi proposta em 9.5.2017, 

quando ainda não havia completado os 18 anos de serviço, nos termos do 

art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 3.797/2012 e, na segunda cadeira, no nível 5, já que 

nesta ingressou em 30.8.2002, após três anos de exercício na primeira. 

De igual modo, faz ela jus à promoção para a Classe C, pois além de 

contar com o tempo necessário (art. 19, Lei n. 3.797/2012), possui curso 

de especialização em “O Fazer Pedagógico nas Séries de Ensino 

Fundamental”, pela Faculdade Varzeagrandense de Ciências Humanas, 

segundo atesta o certificado Id. 6824700, que faz presumir sua habilitação 

em nível superior (art. 23, “c”, da Lei 4.007/2014). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de ordenar que o 

requerido proceda ao enquadramento, promovendo a servidora Rosylene 

Aparecida Moraes Ferri na primeira cadeira para o nível 5 em 2011 e nível 

6 em 2014; segunda cadeira para o nível 4 em 2011 e nível 5 em 2014 e 

ambas para a Classe C, sem prejuízo de futuras promoções, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus no período 

correspondente aos 5 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação 

e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras 

subsequentes, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo 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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Vistos. IRASINA AMORIM DE LIMA, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação Ordinária de Enquadramento Cumulada com 

Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face 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 10.9.1992, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional 

Nível Elementar, conforme termos do histórico funcional e demais 

documentos juntados aos autos. Esclarece que a partir de fevereiro de 

2013 a política salarial e o plano de carreira do Magistério Público Municipal 

passaram a ser regidos pela Lei n. 3.797/2012, com redação dada pela Lei 

n. 4.007/2014 e, desse modo, por ser membro do plano de carreira 

correspondente, exercendo funções de suporte técnico educacional, faz 

jus ao enquadramento no nível 9, classe D, vez que preencheu os 

requisitos necessários à promoção, nos termos dos arts. 19 e 24, da Lei 

n. 3.797/2012. Diz que por não ter sido promovida corretamente seus 

vencimentos vêm sendo pagos em valor inferior ao que seria devido, 

ocasionando prejuízos financeiros, já que as revisões anuais também são 

calculadas a menor. Pede, pois, a procedência da ação, a fim de que o réu 

seja condenado a realizar o seu enquadramento, bem como a revisar 

anualmente os valores de seu subsídio pelos índices previstos nas Leis 

ns. 4.163/2016 e 4.187/2017 e subsequentes, com o pagamento das 

diferenças e seus reflexos, incluindo os coeficientes específicos da 

promoção, de acordo com o nível 9, classe D, do cargo de Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar, referentes aos últimos 

5 (cinco) anos, e de todas as parcelas a vencer no curso da demanda, 

tudo corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais. Pugna, ainda, 

pela condenação do réu ao pagamento dos honorários em 20% sobre o 

valor da condenação, além das custas e despesas processuais. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Intimado, o Município de Várzea 

Grande não contestou o pleito (Id. 9865706). É o relatório. Decido. O 

presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de 

adentrar o mérito, impõe-se anotar que, por não ter o réu contestado o 

pleito, mesmo devidamente citado, deverá ser declarado revel por 

ausência de contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal 

e, por consequência, versando a causa sobre direitos indisponíveis (art. 

345, II, CPC), não se aplica aqui o art. 344 do CPC. No tocante ao mérito, 

como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a 

questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da 

requerente de ser elevada para nível 9, classe D, no cargo de Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar, nos termos 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 profissional da 

educação 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. e) IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) 

Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau 
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superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização. 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 

autora se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 

4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma 

vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que 

fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no 

prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional 

almejada. A requerente 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 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 
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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 no serviço público 

(10.9.1992) restou devidamente comprovada nos autos, por meio da ficha 

funcional Id. 6828087. Assim, tendo a servidora sido admitida em 

10.9.1992, alcançando 3 anos em 10.9.1995, 3 anos em 10.9.1998, 3 anos 

em 10.9.2001 e, 3 anos em 10.9.2004, 3 anos em 10.9.2007, 3 anos em 

10.9.2007, 3 anos em 10.9.2010, e 3 anos em 10.9.2013 e, por fim, 3 anos 

em 10.9.2016, totalizando assim, mais de 24 anos, merece ser quadrada 

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. 

De igual modo, faz ela jus à promoção para a Classe D, pois além de 

contar com tempo necessário (art. 19, Lei n. 3.797/2012), comprovou 

possuir curso de especialização em “Educação Infantil e Alfabetização”, 

conforme certificado (Id. 6828056) (art. 24, IV “d”, da Lei 4.007/2014). 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, 

a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo 

a servidora Irasina Amorim de Lima para o Nível 9, Classe D, do cargo de 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar sem 

prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus no período correspondente aos 5 (cinco) anos 

que antecedem a propositura da ação e seus reflexos, nos moldes das 

Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por 

fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Novo 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. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2º c/c art. 

85, § 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a importância 

da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício, por tratar de sentença 

ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso e ouvida a 

parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após o trânsito 

em julgado, dê-se vista dos autos para a parte autora para execução da 

sentença. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003031-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. CARLOS FERNANDES, devidamente qualificado nos autos, propôs 

a presente “Ação Ordinária de Enquadramento Cumulada com Cobrança 

de Diferenças de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores 

públicos do Município de Várzea Grande e estar lotado na Secretaria de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, desde 1.10.2003, exercendo o cargo 

de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar, 

conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos. Esclarece que a partir de fevereiro de 2013 a política salarial e o 

plano de carreira do Magistério Público Municipal passaram a ser regidos 

pela Lei n. 3.797/2012, com redação dada pela Lei n. 4.007/2014 e, desse 

modo, por ser membro do plano de carreira correspondente, exercendo 

funções de suporte técnico educacional, faz jus ao enquadramento no 

nível 5, classe D, vez que preencheu os requisitos necessários à 

promoção, nos termos dos arts. 19 e 24, da Lei n. 3.797/2012. Diz que por 

não ter sido promovido corretamente seus vencimentos vêm sendo pagos 

em valor inferior ao que seria devido, ocasionando prejuízos financeiros, 

já que as revisões anuais também são calculadas a menor. Pede, pois, a 

procedência da ação, a fim de que o réu seja condenado a realizar o seu 

enquadramento, bem como a revisar anualmente os valores de seu 

subsídio pelos índices previstos nas Leis ns. 4.163/2016 e 4.187/2017 e 

subsequentes, com o pagamento das diferenças e seus reflexos, 

incluindo os coeficientes específicos da promoção, de acordo com o nível 

5, classe D, do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional 

Nível Elementar, referentes aos últimos 5 (cinco) anos, e de todas as 

parcelas a vencer no curso da demanda, tudo corrigido pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais. Pugna, ainda, pela condenação do réu ao 

pagamento dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, além 

das custas e despesas processuais. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Intimado, o Município de Várzea Grande não contestou o 

pleito (Id. 9860887). É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, 

impõe-se anotar que, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, deverá ser declarado revel por ausência de 

contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal e, por 

consequência, versando a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, 

CPC), não se aplica aqui o art. 344 do CPC. No tocante ao mérito, como se 

observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de ser 

elevada para nível 5, classe D, no cargo de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Elementar, nos termos 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 profissional da 

educação 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 
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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. e) IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) 

Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau 

superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização. 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, o 

autor se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 4º 

do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma 

vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que 

fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no 

prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional 

almejada. A requerente 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 
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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 do servidor no serviço público 

(1.10.2003) restou devidamente comprovada nos autos, por meio da ficha 

funcional Id. 6708356. Assim, tendo o servidor sido admitido em 1.10.2003, 

alcançando 3 anos em 1.10.2006, 3 anos em 1.10.2009, 3 anos em 

1.10.2012 e, por fim, 3 anos em 1.10.2015, totalizando assim, mais de 24 

anos, merece ser quadrado no Nível 5, 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, faz ele jus à promoção 

para a Classe D, pois além de contar com tempo necessário (art. 19, Lei n. 

3.797/2012), comprovou possuir curso de pós-graduação em “Gestão da 

Qualidade e Biossegurança em Serviços Públicos”, conforme certificado 

(Id. 6708405) (art. 24, IV “d”, da Lei 4.007/2014). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de ordenar que o 

requerido proceda ao enquadramento, promovendo o servidor Carlos 

Fernandes para o Nível 5, Classe D, do cargo de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Elementar sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus 

no período correspondente aos 5 (cinco) anos que antecedem a 

propositura da ação e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 

4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo 

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. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2º c/c art. 

85, § 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a importância 

da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício, por tratar de sentença 

ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso e ouvida a 

parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após o trânsito 

em julgado, dê-se vista dos autos para a parte autora para execução da 

sentença. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003245-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA LEITE DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. LIDIA LEITE DE BARROS, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 1.1.1990, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, 

conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos. Relata que atualmente está enquadrada no nível 8, classe B, da 

carreira, percebendo salário base no valor de R$ 1.725,03 (um mil, 

setecentos e vinte e cinco reais e três centavos) enquanto que, de acordo 

com a Lei Complementar n. 3.797/2012 e Lei n. 4.093/2015, deveria ter 

sido enquadrada no nível 10, classe C, a partir de janeiro de 2017, quando 

completou 27 (vinte e sete) anos de labor, com salário de R$ 2.713,54 

(dois mil, setecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos). Diz ter 

sofrido uma perda salarial de R$ 40.331,38 (quarenta mil, trezentos e trinta 

e um reais e trinta e oito centavos), já que o seu pedido administrativo de 

elevação de nível formalizado em 2012 resultou infrutífero. Pede, pois, a 

procedência da ação, a fim de que o réu seja condenado a proceder ao 

seu enquadramento no nível 10, classe C, bem como ao pagamento das 

diferenças salariais correspondentes e verbas de férias, acrescidas de 

juros e correção monetária. Pugna, ainda, pela condenação do réu ao 

pagamento dos honorários, das custas e das despesas processuais. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Em contestação, o Município de 

Várzea Grande alega que a servidora tomou posse efetiva em 21.9.1993, 

esteve afastada para tratar de assuntos particulares de 1.3.1996 a 

1.3.1998 e, em 25.10.2010, quando da entrada em vigor da Lei Municipal n. 

3.505/2010, contava com 20 anos, 4 meses e 25 dias de efetivo exercício, 

de modo que o seu enquadramento no nível 7, classe B, está correto. 

Aduz que a Lei Municipal n. 4.007/2014 alterou os requisitos previstos no 

art. 24, da Lei n. 3.797/2012, passando a exigir habilitação em grau 

superior para a progressão na classe C, da carreira de Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar e, desse modo, por 

não ter a autora preenchido os requisitos necessários à progressão, o 

pleito deve ser julgado improcedente. É o relatório. Decido. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 
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disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa 

nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de ser 

elevada para nível 10 classe C, no cargo de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Elementar, nos termos 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 profissional da 

educação 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. e) IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) 

Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau 

superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização. 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 

autora se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 

4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma 

vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que 

fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no 

prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional 

almejada. A requerente 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 
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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), a 

fim de aferir se a autora, de fato, faz jus ao enquadramento almejado. 

Segundo se infere do histórico funcional contido nos autos (Id. 6801758), 

a servidora ingressou efetivamente na carreira auxiliar de serviços gerais, 

por meio de concurso, em 21.9.1993 e esteve afastada de suas funções 

por dois anos para tratar de assunto particular, no período de 1.3.1996 a 

1.3.1998, cumprindo assinalar que, de acordo a legislação municipal acima 

descrita, somente o período de “efetivo exercício” (art. 20, § 1º, da Lei n. 

3.797/2012) deve ser considerado para contagem de tempo à progressão, 

de modo que esse lapso temporal em que a servidora esteve afastada 

deverá ser excluído da contagem. Também não poderá ser incluído na 

apuração do enquadramento o período em que a servidora laborou não 

efetivamente, no cargo de “contínua”, tendo em vista que ainda não fazia 

parte do plano de carreira e, portanto, não fazia jus aos benefícios 

conferidos aos servidores de carreira. Confere-se isso nos recentes 

julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso “mutatis mutandis”: “o 

servidor que não é efetivo tem direito tão somente a permanência no 

serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação 

na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou desfrutar 

dos benefícios que sejam privativos dos seus integrantes.” (TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 178799/2015 – Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. em 

10.4.2017, p. no DJE 16.5.2017 - destaquei) “o servidor é estável, mas não 

é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no 

cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, a não 

ter direito à progressão funcional, ou a desfrutar de benefícios que sejam 

privativos de seus integrantes.” (STF, Segunda Turma, RE 163715/PA, 

Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 19/12/1996).” (TJMT - MS 98638/2016 

– Tribunal Pleno, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 24.11.2016, 

p. DJE 30.11.2016) “Considerando que a posse é pressuposto do 

exercício regular das atribuições e deveres do cargo, não há como 

considerar como tempo de efetivo exercício o período anterior a ela. 3. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 27.782/MS – Sexta Turma, 

Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 7.4.2015, p. DJe 16.4.2015) Desse modo, 

considerando que a posse efetiva da servidora se deu em 21.9.1993 e 

que no período de 1.3.1996 a 1.3.1998 ela esteve afastada de suas 

funções, somente em setembro de 1998 foi que ela completou o primeiro 

interstício de 3 anos, seguidos de 3 anos em setembro de 2001, 3 anos em 

setembro de 2004, 3 anos em setembro de 2007, 3 anos em setembro de 

2010, 3 anos em setembro de 2013 e, por fim, 3 anos em setembro de 

2016, totalizando 16 anos de serviço quando da propositura da ação 

(8.5.2017), merecendo, portanto, ser enquadrada no nível 8, nos termos 
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do Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012, exatamente como foi realizado pelo requerido, por meio da 

Portaria n. 027/2014, de modo que o pedido não deve ser acolhido nesse 

ponto. Por outro lado, faz a autora jus à promoção para a Classe C, pois 

além de contar com tempo necessário (art. 19, Lei n. 3.797/2012), possui 

licenciatura em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, segundo atesta 

o certificado Id. 6801772 (art. 23, “c”, da Lei 4.007/2014). Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente 

ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, 

promovendo a servidora Lídia Leite de Barros para a Classe C, desde a 

data em que habilitou-se profissionalmente (Id. 6801772), mantendo-a no 

nível 8, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação 

do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus no período correspondente aos 5 (cinco) anos 

que antecedem a propositura da ação e seus reflexos, nos moldes das 

Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por 

fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Novo 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. Considerando que a autora 

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”. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, 

condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas 

processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito 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 as partes. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 

5 anos em relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de 

justiça (art. 98, do CPC). Recorro de ofício, por tratar de sentença ilíquida 

(Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso e ouvida a parte 

contrária, à instância superior para os devidos fins. Após o trânsito em 

julgado, dê-se vista dos autos para a parte autora para execução da 

sentença. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003278-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FERREIRA MARINHO (REQUERENTE)
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IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. MARINALVA FERREIRA MARINHO, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação Ordinária de Enquadramento Cumulada 

com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face 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 30.8.2002, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Educacional Nível Médio, 

conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos. Esclarece que a partir de fevereiro de 2013 a política salarial e o 

plano de carreira do Magistério Público Municipal passaram a ser regidos 

pela Lei n. 3.797/2012, com redação dada pela Lei n. 4.007/2014 e, desse 

modo, por ser membro do plano de carreira correspondente, exercendo 

funções de magistério, faz jus ao enquadramento no nível 6, classe C, vez 

que preencheu os requisitos necessários à promoção, nos termos dos 

arts. 19 e 24, da Lei n. 3.797/2012. Diz que por não ter sido promovida 

corretamente seus vencimentos vêm sendo pagos em valor inferior ao que 

seria devido, ocasionando prejuízos financeiros, já que as revisões anuais 

também são calculadas a menor. Pede, pois, a procedência da ação, a fim 

de que o réu seja condenado a realizar o seu enquadramento, bem como a 

revisar anualmente os valores de seu subsídio pelos índices previstos nas 

Leis ns. 4.163/2016 e 4.187/2017 e subsequentes, com o pagamento das 

diferenças e seus reflexos, incluindo os coeficientes específicos da 

promoção, de acordo com o nível 6, classe C, do cargo de Técnico de 

Suporte Educacional Nível Médio, referentes aos últimos 5 (cinco) anos, e 

de todas as parcelas a vencer no curso da demanda, tudo corrigido pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais. Pugna, ainda, pela condenação do 

réu ao pagamento dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, 

além das custas e despesas processuais. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Intimado, o Município de Várzea Grande não contestou o 

pleito (Id. 9865731). É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, 

impõe-se anotar que, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, deverá ser declarado revel por ausência de 

contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal e, por 

consequência, versando a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, 

CPC), não se aplica aqui o art. 344 do CPC. No tocante ao mérito, como se 

observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de ser 

elevada para nível 6, classe C, no cargo de Técnico de Suporte 

Educacional Nível Médio, nos termos 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 profissional da educação 

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 
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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 

autora se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 

4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma 

vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que 

fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no 

prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional 

almejada. A requerente 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 
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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 no serviço público 

(30.8.2002) restou devidamente comprovada nos autos, por meio da ficha 

funcional Id. 6816334. Assim, tendo a servidora sido admitida em 

30.8.2002, alcançando 3 anos em 30.8.2005, 3 anos em 30.8.2008, 3 anos 

em 30.8.2011, 3 anos em 30.8.2014 e, por fim, 3 anos em 30.8.2017, 

totalizando assim, de 14 anos, 9 meses e 21 dias de serviço quando da 

propositura da ação, merece ser enquadrada no Nível 5 a partir de 

31.8.2014 e, sucessivamente, no Nível 6 em 31.8.2017, 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, faz ela jus à promoção para a 

Classe C, pois além de contar com tempo necessário (art. 19, Lei n. 

3.797/2012), possui curso de “Licenciatura em Pedagogia” e 

“Especialização em Educação Infantil e Alfabetização Infantil” pela 

Associação Varzeagrandense de Ensino e Cultura – Faculdades 

Integradas de Várzea Grande - FIVE, segundo atestam os certificados 

contidos no Id. 6816286 (art. 23, “c”, da Lei 4.007/2014). Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de 

ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo a 

servidora Marinalva Ferreira Marinho para a Classe C, Nível 5 a partir de 

31.8.2014 e Nível 6 a partir de 31.8.2017, sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus 

no período correspondente aos 5 (cinco) anos que antecedem a 

propositura da ação e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 

4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo 

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. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2º c/c art. 

85, § 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a importância 

da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Recorro de ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). 

Havendo interposição de recurso e ouvida a parte contrária, à instância 

superior para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, dê-se vista dos 

autos para a parte autora para execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004363-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA SILVA BREKENFELDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. ELZA MARIA DA SILVA BREKENFELDES, devidamente qualificada 

nos autos, propôs a presente “Ação Ordinária de Enquadramento 

Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face 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 

30.6.2002, exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional Nível Elementar (merendeira), conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos. Esclarece que a partir 

de fevereiro de 2013 a política salarial e o plano de carreira do Magistério 

Público Municipal passaram a ser regidos pela Lei n. 3.797/2012, com 

redação dada pela Lei n. 4.007/2014 e, desse modo, por ser membro do 

plano de carreira correspondente, exercendo funções de magistério, faz 

jus ao enquadramento no nível 5, classe C, vez que preencheu os 

requisitos necessários à promoção, nos termos dos arts. 19 e 24, da Lei 

n. 3.797/2012. Diz que por não ter sido promovida corretamente seus 

vencimentos vêm sendo pagos em valor inferior ao que seria devido, 

ocasionando prejuízos financeiros, já que as revisões anuais também são 

calculadas a menor. Pede, pois, a procedência da ação, a fim de que o réu 

seja condenado a realizar o seu enquadramento, bem como a revisar 

anualmente os valores de seu subsídio pelos índices previstos nas Leis 

ns. 4.163/2016 e 4.187/2017 e subsequentes, com o pagamento das 

diferenças e seus reflexos, incluindo os coeficientes específicos da 

promoção, de acordo com o nível 5, classe C, do cargo de Técnico de 

Desenvolvimento Educacional, referentes aos últimos 5 (cinco) anos, e de 

todas as parcelas a vencer no curso da demanda, tudo corrigido pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais. Pugna, ainda, pela condenação do 

réu ao pagamento dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, 

além das custas e despesas processuais. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Intimado, o Município de Várzea Grande não contestou o 

pleito (Id. 9865774). É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, 

impõe-se anotar que, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, deverá ser declarado revel por ausência de 

contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal e, por 

consequência, versando a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, 

CPC), não se aplica aqui o art. 344 do CPC. No tocante ao mérito, como se 

observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de ser 

elevada para nível 6, classe C, no cargo de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Elementar, nos termos 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 
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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 profissional da 

educação 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. e) IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) 

Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau 

superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização. 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 

autora se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 

4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma 

vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que 

fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no 

prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional 

almejada. A requerente 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 
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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 no serviço público 

(30.6.2002) restou devidamente comprovada nos autos, por meio da ficha 

financeira Id. 8071172. Assim, tendo a servidora sido admitida em 

30.6.2002, alcançando 3 anos em 30.6.2005, 3 anos em 30.6.2008, 3 anos 

em 30.6.2011 e, 3 anos em 30.6.2014 e, por fim, 3 anos em 30.6.2017, 

totalizando assim, mais de 15 anos, merece ser quadrada 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, faz ela jus à promoção para a Classe C, pois além de contar 

com tempo necessário (art. 19, Lei n. 3.797/2012), comprovou possuir 

curso superior de “Tecnologia em Gestão Pública” (art. 23, IV, “c”, da Lei 

4.007/2014). Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao 

enquadramento, promovendo a servidora Elza Maria da Silva Brekenfeldes 

para o Nível 5 em 2014 e nível 6 em 2017, Classe C, sem prejuízo de 

futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus 

no período correspondente aos 5 (cinco) anos que antecedem a 

propositura da ação e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 

4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo 

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. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2º c/c art. 

85, § 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a importância 

da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício, por tratar de sentença 

ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso e ouvida a 

parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após o trânsito 

em julgado, dê-se vista dos autos para a parte autora para execução da 

sentença. P. R. I. Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. PAULO CESAR PASSOS DA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação Ordinária de Enquadramento Cumulada 

com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande e estar lotado na 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, desde 23.4.2012, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – 

Agente de Segurança e Manutenção, conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos. Esclarece que a partir 

de fevereiro de 2013 a política salarial e o plano de carreira do Magistério 

Público Municipal passaram a ser regidos pela Lei n. 3.797/2012, com 

redação dada pela Lei n. 4.007/2014 e, desse modo, por ser membro do 

plano de carreira correspondente, exercendo funções de magistério, faz 

jus ao enquadramento no nível 2, classe A, vez que preencheu os 

requisitos necessários à promoção, nos termos dos arts. 19 e 24, da Lei 

n. 3.797/2012. Diz que por não ter sido promovido corretamente seus 

vencimentos vêm sendo pagos em valor inferior ao que seria devido, 

ocasionando prejuízos financeiros, já que as revisões anuais também são 

calculadas a menor. Pede, pois, a procedência da ação, a fim de que o réu 

seja condenado a realizar o seu enquadramento, bem como a revisar 

anualmente os valores de seu subsídio pelos índices previstos nas Leis 

ns. 4.163/2016 e 4.187/2017 e subsequentes, com o pagamento das 

diferenças e seus reflexos, incluindo os coeficientes específicos da 

promoção, de acordo com o Nível 2, Classe A, do cargo de Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional, referentes aos últimos 5 (cinco) anos, 

e de todas as parcelas a vencer no curso da demanda, tudo corrigido pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais. Pugna, ainda, pela condenação do 

réu ao pagamento dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, 

além das custas e despesas processuais. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Intimado, o Município de Várzea Grande não contestou o 

pleito (Id. 9868784). É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, 

impõe-se anotar que, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, deverá ser declarado revel por ausência de 

contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal e, por 

consequência, versando a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, 

CPC), não se aplica aqui o art. 344 do CPC. No tocante ao mérito, como se 

observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito do requerente de ser 

elevado para Nível 2, Classe A, no cargo de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional, nos termos 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 profissional da 

educação 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, o 
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autor 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 requerente 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 

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 do servidor no serviço público 

(23.4.2012) restou devidamente comprovada nos autos, por meio do 

tempo de posse Id. 7237512. Assim, tendo o servidor sido admitido em 

23.4.2012 e alcançado 3 anos de serviço em 23.4.2015, merece ser 
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enquadrado no Nível 2, Classe A, 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 na presente ação, 

a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo 

o servidor Paulo Cesar Passos da Silva para o Nível 2, Classe C, a partir 

de 23.5.2015, 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 das Leis n. 

3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Novo 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. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2º c/c art. 

85, § 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a importância 

da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Recorro de ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). 

Havendo interposição de recurso e ouvida a parte contrária, à instância 

superior para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, dê-se vista dos 

autos para a parte autora para execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006660-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIA FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. FRANCIA FERREIRA MARQUES, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação Ordinária de Enquadramento Cumulada 

com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face 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 30.6.2004, 

exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, antigo 

Berçário, conforme termos do histórico funcional e demais documentos 

juntados aos autos. Esclarece que a partir de fevereiro de 2013 a política 

salarial e o plano de carreira do Magistério Público Municipal passaram a 

ser regidos pela Lei n. 3.797/2012, com redação dada pela Lei n. 

4.007/2014 e, desse modo, por ser membro do plano de carreira 

correspondente, exercendo funções de magistério, faz jus ao 

enquadramento no nível 5, classe C, vez que preencheu os requisitos 

necessários à promoção, nos termos dos arts. 19 e 24, da Lei n. 

3.797/2012. Diz que por não ter sido promovida corretamente seus 

vencimentos vêm sendo pagos em valor inferior ao que seria devido, 

ocasionando prejuízos financeiros, já que as revisões anuais também são 

calculadas a menor. Pede, pois, a procedência da ação, a fim de que o réu 

seja condenado a realizar o seu enquadramento, bem como a revisar 

anualmente os valores de seu subsídio pelos índices previstos nas Leis 

ns. 4.163/2016 e 4.187/2017 e subsequentes, com o pagamento das 

diferenças e seus reflexos, incluindo os coeficientes específicos da 

promoção, de acordo com o nível 5, classe C, do cargo de Técnico de 

Desenvolvimento Educacional, referentes aos últimos 5 (cinco) anos, e de 

todas as parcelas a vencer no curso da demanda, tudo corrigido pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais. Pugna, ainda, pela condenação do 

réu ao pagamento dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, 

além das custas e despesas processuais. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Intimado, o Município de Várzea Grande não contestou o 

pleito (Id. 10972590). É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, 

impõe-se anotar que, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, deverá ser declarado revel por ausência de 

contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal e, por 

consequência, versando a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, 

CPC), não se aplica aqui o art. 344 do CPC. No tocante ao mérito, como se 

observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de ser 

elevada para nível 5, classe C, no cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Educacional, nos termos 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 profissional da educação 

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, 
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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 

autora se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 

4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma 

vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que 

fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no 

prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional 

almejada. A requerente 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 
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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 no serviço público 

(30.6.2004) restou devidamente comprovada nos autos, por meio da ficha 

funcional Id. 9662053. Assim, tendo a servidora sido admitida em 

30.6.2004, alcançando 3 anos em 30.6.2007, 3 anos em 30.6.2010, 3 anos 

em 30.6.2013 e, por fim, 3 anos em 30.6.2016, totalizando assim, mais de 

12 anos, merece ser quadrada no Nível 5, 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, faz ela jus à promoção 

para a Classe C, pois além de contar com o interstício de 3 (três) anos na 

classe anterior (art. 19, Lei n. 3.797/2012), possui curso de “Licenciatura 

em Pedagogia para Educação Infantil”, além de “Especialização em 

Docência na Educação Infantil, ambos pela Universidade Federal de Mato 

Grosso, segundo atesta o certificado Id. 9662028 (art. 23, “c”, da Lei 

4.007/2014). Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao 

enquadramento, promovendo a servidora Francia Ferreira Marques para a 

Classe C, Nível 5, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção a que faz jus no período correspondente aos 5 

(cinco) anos que antecedem a propositura da ação e seus reflexos, nos 

moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, 

declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Novo 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. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 82, § 2º c/c art. 85, § 4º, III, do CPC, considerando, para 

tanto, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo 

exigido para o seu serviço. Recorro de ofício, por tratar de sentença 

ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso e ouvida a 

parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após o trânsito 

em julgado, dê-se vista dos autos para a parte autora para execução da 

sentença. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000899-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Tendo em vista o teor do Ofício Circular n. 3272/2017-DJA, de 

19.12.2017, da CGJ, noticiando a decisão da Primeira Seção do STJ, 

proferida no Processo Eletrônico EREsp 1.163.020/RS, que, por maioria, 

afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), 

suspendendo o trâmite de todos os processos que versem sobre a 

inclusão/exclusão de tarifas (TUSD/TUST) na base de cálculo do ICMS – 

energia elétrica, determino a suspensão do presente feito até que seja 

julgado o referido recurso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 345541 Nr: 12279-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DULCINÉIA LEITE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I) Considerando que não houve impugnação quanto à execução dos 

honorários advocatícios (f. 210-211), ordeno sejam atualizados os valores 

pela Contadoria Judicial e, após, expedida a Requisição de Pequeno Valor, 

observando-se as prescrições legais.

 II) Quanto ao valor principal correspondente às diferenças salariais 

decorrentes do enquadramento funcional da parte exequente, dada a 

complexidade dos cálculos demonstrada nas manifestações das partes, 

nas quais se observa nítida divergência sobre o correto valor devido, a 

dúvida deverá ser dirimida por profissional com capacitação técnica na 

área de contadoria.

Assim, com fulcro no art. 465 e seguintes do Código de Processo Civil, 

nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 

1.940/0-2, para realização de perícia contábil, a fim de apurar 

inequivocamente as diferenças salariais decorrentes do enquadramento 

e/ou promoção de classes da parte exequente, com base nos dados e 

documentos apresentados nos autos, com estrita observância ao que foi 

determinado na sentença e no acórdão, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, NCPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338668 Nr: 6840-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS PIRES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROC.ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 
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DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, KALYNCA DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598/MT, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:OAB/MT 12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:OAB/MT 

11.190

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARIO DONAL SPALATTI, para devolução dos 

autos nº 6840-52.2014.811.0002, Protocolo 338668, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 388327 Nr: 4312-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA COMERCIO E SERVIÇOS - RALHID 

AKEL-ME, DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA, CRISTALINA PRODUTOS 

QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, GEOSOLO ENGENHARIA E 

PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, INSTITUTO DE METROLOGIA E 

QUALIDADE DE MT - IMEQ/MT, ITAUTEC S/A - GRUPO ATAUTEC, 

MILLENNIUM PAPELARIA E INFORMATICA, MV FERREIRA REFRIGERAÇÃO 

- ME, PRHIMEL ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI -ME, WORKMED COMERCIO 

E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - OAB:14.526, JOSE CARLOS 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:OAB/MT 5959, Karla Karolina Aparecida 

Dias Pompermayer - OAB:15965 MT, MAICON GIRARDI PASQUALON 

- OAB:891469RS, MILENA PIRAGINE - OAB:OAB/MT 17.210-A, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, RICARDO DE 

OLIVEIRA REGINA - OAB:134.588, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11363, Roy Leopoldo Sano Laurindo - OAB:20154/O, 

THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT, VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:11625/MT

 Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando as partes requeridas Ralhid Akel - ME (Ativa Comércio e 

Serviços), Diprolmedi Medicamentos, IPEM, Millenium Papelaria e Materiais 

de Informática, para que manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

sobre as impugnações à contestações de fls. 643/695 a elas 

correspondentes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 54199 Nr: 495-56.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE - 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE-FUSVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:SP-148751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURILIO DE SANT ANA 

MALHEIROS - OAB:3269/MT

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando o Dr. Alex Sandro Sarmento Ferreira - OAB/MT 

6.551 acerca do desentranhamento dos documentos de fls. 180-601, os 

quais se encontram nesta secretaria para serem retirados, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 379701 Nr: 26527-15.2014.811.0002

 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): JOSÉ CHARBEL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE MULLER 

PIROVANI - OAB:19460, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 Vistos,

Cuida-se de “Ação de Execução Fiscal” proposta pela Fazenda Pública do 

Município de Várzea Grande, por meio de seu procurador, em face de 

José Charbel Malouf, ante a existência de débitos, conforme certidão de 

dívida ativa.

Em despacho inaugural foi determinada a citação da parte executada e os 

demais atos executórios (fl. 7/verso).

Em seguida, o executado arguiu nos autos exceção de pré-executividade, 

alegando sua ilegitimidade passiva de compor a presente demanda.

Junta documentos (fls. 21/32).

Posteriormente, a exequente requereu a extinção do feito em razão do 

pagamento do débito (fls. 35/36).

 É a síntese do necessário.

Decido.

Diante do pagamento do débito, conforme noticiado na petição retro, com 

fulcro no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Transitada em julgado e pagas as despesas processuais, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 280475 Nr: 24401-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NERYNE GUARIM STROBEL FRANSOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I) Considerando que não houve impugnação quanto à execução dos 

honorários advocatícios (fl193-194), ordeno sejam atualizados os valores 

pela Contadoria Judicial e, após, expedida a Requisição de Pequeno Valor, 

observando-se as prescrições legais.

 II) Quanto ao valor principal correspondente às diferenças salariais 

decorrentes do enquadramento funcional da parte exequente, dada a 

complexidade dos cálculos demonstrada nas manifestações das partes, 

nas quais se observa nítida divergência sobre o correto valor devido, a 

dúvida deverá ser dirimida por profissional com capacitação técnica na 

área de contadoria.

Assim, com fulcro no art. 465 e seguintes do Código de Processo Civil, 

nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 

1.940/0-2, para realização de perícia contábil, a fim de apurar 

inequivocamente as diferenças salariais decorrentes do enquadramento 

e/ou promoção de classes da parte exequente, com base nos dados e 

documentos apresentados nos autos, com estrita observância ao que foi 

determinado na sentença e no acórdão, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, NCPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias
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 Cod. Proc.: 334908 Nr: 3405-70.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEROZINHO RODRIGUES DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, se manifestar no que 

entender de direito para o prosseguimento da execução, sob pena de 

extinção. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 379407 Nr: 26302-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR ELIAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE 

VARZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO GOMES AMADO - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 26302-92.2014.811.0002 (379407)“Execução de 

Sentença”Vistos.Cuida-se de “execução de sentença” promovida por 

Itamar Elias Teixeira, na qual se pretende o recebimento da quantia de R$ 

11.961,58 (onze mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito 

centavos) referente a diferenças salariais.Em impugnação, o executado 

sustenta excesso de execução, afirmando que os juros e a correção 

monetária devem ser aplicados nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97 

e junta planilha com o valor que entende ser devido. Instado a se 

manifestar, o exequente diz que o cálculo está correto, vez que foi 

elaborado nos precisos termos da sentença, porém renuncia parte de seu 

crédito que exceda a 10 salários mínimos, a fim de que o pagamento seja 

efetuado por meio de Requisição de Pequeno Valor no montante de R$ 

9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais), nos termos da Lei Municipal 

n. 4.172/2016.É o relatório.Decido.(...) Assim, não restando configurado o 

apontado excesso de execução, como dito, e levando-se em conta que o 

exequente renuncia parte do seu crédito, pugnando pela expedição de 

Requisição de Pequeno valor na quantia equivalente a 10 salários mínimo, 

defiro o pedido, homologando o valor devido de R$ 9.370,00 (nove mil, 

trezentos e setenta reais), determinando, por conseguinte, a expedição da 

correspondente ordem requisitória. Condeno o executado ao pagamento 

de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido (R$ 9.370), 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.: 387798 Nr: 3944-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINA BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora, por meio de seu advogado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344501 Nr: 11503-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: M. A. PROENÇA ME, MARCO ANTONIO PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FRANÇA TEIXEIRA DE 

FREITAS - OAB:160052/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para que informe os dados bancários do 

procurador para que seja possível transferir os valores correspondentes 

aos honorários advocatícios, no prazo de cinco dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95780 Nr: 4077-59.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DA COSTA & CIA LTDA ME, 

ROSALVO BENEDITO ALCANTARA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, MARCOS 

ROSA DIAS, MARCELO ROSA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUES VITORINO DA SILVA 

- OAB:15210

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE RIBEIRO DA COSTA & CIA LTDA 

ME, CNPJ: 00319875000150, Inscrição Estadual: 131585541, atualmente 

em local incerto e não sabido ROSALVO BENEDITO ALCANTARA, Cpf: 

00454813180, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JOSE RIBEIRO DA COSTA, Cpf: 00454821107, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/05/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOSE 

RIBEIRO DA COSTA & CIA LTDA ME, ROSALVO BENEDITO ALCANTARAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Deixou 

de recolher nos prazos ICMS., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 000411/06-A/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/02/006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 21.676,56

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 217650 Nr: 13048-62.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SARAH JANE DE CAMPOS, BENEDITA SANTANA 

PONCE, MARIA ANTÔNIA FERREIRA BEZERRA, TELMA GONÇALINA 

CURVO DE ALMEIDA, ANTONIA AUGUSTA POMPEU DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Dada a complexidade dos cálculos demonstrada nas manifestações das 

partes, nas quais se observa nítida divergência sobre o correto valor 

devido quanto as diferenças salariais decorrentes do enquadramento 

funcional da parte exequente, a dúvida deverá ser dirimida por profissional 

com capacitação técnica na área de contadoria.

Assim, com fulcro no art. 465 e seguintes do Código de Processo Civil, 

nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 

1.940/0-2, para realização de perícia contábil, a fim de apurar 
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inequivocamente as diferenças salariais decorrentes do enquadramento 

e/ou promoção de classes da parte exequente, com base nos dados e 

documentos apresentados nos autos, com estrita observância ao que foi 

determinado na sentença e no acórdão, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, NCPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 251278 Nr: 10513-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELINEY REZENDE FORTES, MARIA DO ROSÁRIO DE 

FÁTIMA OLIVEIRA FROTA, MARILENE MARIA DA SILVA, MARIA 

AUXILIADORA COELHO DA SILVA, ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Dada a complexidade dos cálculos demonstrada nas manifestações das 

partes, nas quais se observa nítida divergência sobre o correto valor 

devido quanto às diferenças salariais decorrentes do enquadramento 

funcional da parte exequente, a dúvida deverá ser dirimida por profissional 

com capacitação técnica na área de contadoria.

Assim, com fulcro no art. 465 e seguintes do Código de Processo Civil, 

nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 

1.940/0-2, para realização de perícia contábil, a fim de apurar 

inequivocamente as diferenças salariais decorrentes do enquadramento 

e/ou promoção de classes da parte exequente, com base nos dados e 

documentos apresentados nos autos, com estrita observância ao que foi 

determinado na sentença e no acórdão, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, NCPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 308857 Nr: 4844-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERENICE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRENEU PEDRO MUHL - 

OAB:5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I) Considerando que não houve impugnação quanto à execução dos 

honorários advocatícios (f 250-251), ordeno sejam atualizados os valores 

pela Contadoria Judicial e, após, expedida a Requisição de Pequeno Valor, 

observando-se as prescrições legais.

 II) Quanto ao valor principal correspondente às diferenças salariais 

decorrentes do enquadramento funcional da parte exequente, dada a 

complexidade dos cálculos demonstrada nas manifestações das partes, 

nas quais se observa nítida divergência sobre o correto valor devido, a 

dúvida deverá ser dirimida por profissional com capacitação técnica na 

área de contadoria.

Assim, com fulcro no art. 465 e seguintes do Código de Processo Civil, 

nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 

1.940/0-2, para realização de perícia contábil, a fim de apurar 

inequivocamente as diferenças salariais decorrentes do enquadramento 

e/ou promoção de classes da parte exequente, com base nos dados e 

documentos apresentados nos autos, com estrita observância ao que foi 

determinado na sentença e no acórdão, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, NCPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338370 Nr: 6601-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DELFINA MARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I) Considerando que não houve impugnação quanto à execução dos 

honorários advocatícios (fls166-167), ordeno sejam atualizados os 

valores pela Contadoria Judicial e, após, expedida a Requisição de 

Pequeno Valor, observando-se as prescrições legais.

 II) Quanto ao valor principal correspondente às diferenças salariais 

decorrentes do enquadramento funcional da parte exequente, dada a 

complexidade dos cálculos demonstrada nas manifestações das partes, 

nas quais se observa nítida divergência sobre o correto valor devido, a 

dúvida deverá ser dirimida por profissional com capacitação técnica na 

área de contadoria.

Assim, com fulcro no art. 465 e seguintes do Código de Processo Civil, 

nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 

1.940/0-2, para realização de perícia contábil, a fim de apurar 

inequivocamente as diferenças salariais decorrentes do enquadramento 

e/ou promoção de classes da parte exequente, com base nos dados e 

documentos apresentados nos autos, com estrita observância ao que foi 

determinado na sentença e no acórdão, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, NCPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.
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Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008143-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1008143-79.2017.8.11.0002 AUTOR: SIDNEY OLIVEIRA DO 

CARMO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando que no 

Recurso Especial nº 1.163.020/RS foi determinada suspensão de todas as 

ações que versem sobre a inclusão/exclusão das tarifas (TUSD/TUST) da 

base de cálculo do ICMS-energia elétrica, inexiste outra medida a ser 

tomada ao caso senão suspender o presente feito. Assim, suspendo o 

presente feito até o julgamento final do referido recurso ou até deliberação 

da corte superior em sentido contrário. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000720-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000720-34.2018.8.11.0002 IMPETRANTE: VALE FORMOSO 

DISTRIBUICAO LTDA IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, 

ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Considerando que no 

Recurso Especial nº 1.163.020/RS foi determinada suspensão de todas as 

ações que versem sobre a inclusão/exclusão das tarifas (TUSD/TUST) da 

base de cálculo do ICMS-energia elétrica, inexiste outra medida a ser 

tomada ao caso senão suspender o presente feito. Assim, suspendo o 

presente feito até o julgamento final do referido recurso ou até deliberação 

da corte superior em sentido contrário. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000812-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE CASSIA DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000812-12.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CILENE CASSIA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido, para querendo, 

responder a presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). 

Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público Requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista ao Autor, para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000882-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA CRISTINA DA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000882-29.2018.8.11.0002 REQUERENTE: VIRGINIA CRISTINA 

DA COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). 

Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se 

vista à parte requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000931-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO LOPES 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1000931-70.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ESPEDITO LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. Como se sabe, tratando-se de ação que figure como parte entidade 

autárquica federal, a regra geral é a de que seja ajuizada em Vara Federal 

do lugar onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme o comando 

previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e dos arts. 45, “caput” e 53, 

letras “a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre, porém, que em 

caráter excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à Justiça, a lei 

conferiu ao segurado, em causas entre este e o INSS, a faculdade de 

ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da Justiça 

Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 109, 

parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência delegada, 

consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está 

fortemente amparado pelo princípio fundamental da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que reduz obstáculos ao 

pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso do cidadão na busca 

da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade processual (art. 5º, 

LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade da prestação 

jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma constitucional em comento 

ao presente feito, entendo que o município de Comarca de Várzea Grande 

é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da 

Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do 

TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 

10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se 

que a sede da Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange 

também o município de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da 

justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 

consideradas contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está 

em conturbação com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo 

rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de 
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ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio 

Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a 

ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande 

e a Capital Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o 

principal aeroporto do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto 

Internacional de Cuiabá (Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, 

mas sim em Várzea Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do 

centro da Capital, além do transporte intermunicipal de passageiros que 

liga ambas as cidades. Se isso não bastasse, esclareço que por inúmeras 

vezes fora constatado em audiência de instrução, que a parte autora 

busca a prestação jurisdicional na comarca de Várzea Grande, depois de 

não obter êxito na ação judicial proposta perante o foro da Justiça Federal, 

sem contar as situações de desistência da ação pela parte autora, vez 

que já fora implantado o benefício em cumprimento de ordem judicial 

proferida pelo Juízo Federal, gerando, dessa forma, o pedido de 

duplicidade do benefício previdenciário e onerando, desnecessariamente, 

os cofres públicos do Estado de Mato Grosso com a movimentação de 

toda a máquina judiciária. Nesse contexto, a delegação de competência 

sempre que a comarca não seja sede da Vara do Juízo Federal, “data 

máxima vênia”, não se aplica ao presente caso, tendo em vista a 

existência de Vara da Justiça Federal da Comarca da Capital que é 

limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, portanto, das 

demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e distante da 

Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, acobertada pela 

norma constitucional da competência delegada. Assim é que, 

inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e Várzea 

Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de ação 

do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve tramitar 

perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. Diante do 

exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal e, em 

prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000911-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LEAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO)

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000911-79.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ADRIANA LEAO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). 

Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público Requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista ao Autor, para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LAURO DE QUEIROZ VANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000928-18.2018.8.11.0002 REQUERENTE: THIAGO LAURO DE 

QUEIROZ VANI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. CITE-SE a 

Autarquia/Requerida, para responder a presente ação, com as 

observâncias e advertências legais. Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novel Código de Processo Civil. Materializada 

a resposta, com ou sem juntada de documentos, abra-se vistas à parte 

autora, para impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000949-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DE CASTRO SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000949-91.2018.8.11.0002 REQUERENTE: LAURA DE CASTRO 

SULZBACHER REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido, para 

querendo, responder a presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do 

NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de ausência de 

resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público 

Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista ao Autor, 

para, querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000955-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DE CASTRO SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000955-98.2018.8.11.0002 REQUERENTE: LAURA DE CASTRO 

SULZBACHER REQUERIDO: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV 

MUNIC V GRANDE Vistos, Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se 

o Requerido, para, querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista ao 

Autor, para, querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. 

Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000962-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID GOMES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

LAURA DE CASTRO SULZBACHER (REQUERENTE)

NILTON LUIZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000962-90.2018.8.11.0002 REQUERENTE: NILTON LUIZ 

TEIXEIRA, LAURA DE CASTRO SULZBACHER, DAVID GOMES DE 

AZEVEDO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). 

Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 
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presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público Requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista ao Autor, para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000940-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA DA COSTA RAMOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000940-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: PEDRINA DA 

COSTA RAMOS GOMES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Nos termos dos artigos 320 e 321 do Novo Código de 

Processo Civil, faculto à Requerente, por intermédio de seu patrono(a) 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de retificar o Polo 

Passivo da relação processual, sob pena de indeferimento. Int. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001033-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

Secretaria Municipal De Defesa Social de Várzea Grande (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1001033-92.2018.8.11.0002 AUTOR: JACKSON ROSA DO NASCIMENTO 

GONCALVES RÉU: PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos 

artigos 98 do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão 

de tutela de urgência a fim de ser reenquadrado, bem como de receber o 

valor corresponde no seu salário/provento do referido enquadramento. 

Pois bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 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:

 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 8:20, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 389155 Nr: 4823-09.2015.811.0002

 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): WALACE SANTOS GUIMARÃES, ANTONIO 

CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Patrocinio de Brito 

Junior - OAB:4636, ROSILENE MARCELO - OAB:8886

 Vistos em correição.

 Ante a necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência 

retro agendada para o dia 27 de fevereiro de 2018 às 14h00m, devendo a 

serventia expedir o necessário para a realização do ato.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 295067 Nr: 15263-69.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEZUINO CATARINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS- PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 Vistos,

Ante a informação prestada pelo perito à fl.392, manifestem-se as partes, 

no prazo legal.

Int.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 376724 Nr: 24339-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIA VAREJO S/A, CNPJ: 

33041260025744. 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: 17/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 625 de 648



FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VIA 

VAREJO S/A, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA 

201412425, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

12425/2014.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 38.768,13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 247913 Nr: 7619-46.2010.811.0002

 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: MARIA GUIOMAR DE MOIRA DESANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para, querendo, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 468672 Nr: 20528-13.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MOREIRA COSTA, JOSÉ MOREIRA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 17.514, ERVI GARBIN - OAB:3523-B/MT, HERVITAN 

CRISTIAN CARULLA - OAB:19133

 Intimar os advogados Dr. ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (OAB/MT 

17.514), Dr.ª HERVITAN CRISTIAN CARULLA (OAB/MT 19.133) constituído 

pelo acusado JOSÉ MOREIRA DA COSTA, e Dr. David Pereira de Oliveira 

(OAB/MT 7499-A), Dr. AILTON ANDRE ALBRING DOS SANTOS (OAB/MT 

21824/O), Dr ERVI GARBIN (OAB/MT 3523-B), constituído pelo acusado 

DOMINGOS MOREIRA COSTA, para comparecerem à audiência para 

continuação da audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 

01 de março de 2018 às 16h10min.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 302716 Nr: 23572-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILTON CESAR PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DO BONDESPACHO SILVA PEREIRA, 

ANDERSON RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 

7474

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Otávio Vinicius Affi 

Peixoto

 N.º DO PROCESSO: 23572-79.2012.811.0002 – Cód. 302716

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

ACUSADO: ANDERSON RIBEIRO DA COSTA

ADVOGADO DO RÉU: Drª. Marilene Alves - OAB/MT 7474

ACUSADO: WESLEY DO BONDESPACHO SILVA PEREIRA

ADVOGADO DO RÉU: Defensoria Pública Estadual

FINALIDADE: Intimar os acusados ANDERSON RIBEIRO DA COSTA e 

WESLEY DO BONDESPACHO SILVA PEREIRA, abaixo qualificados, para 

que compareçam na Sessão de Julgamento em data e horário abaixo, 

quando serão julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, devendo chegar com 

antecedência de 30 (trinta) minutos.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO: A Sessão será para O 

JULGAMENTO do acusado – ANDERSON RIBEIRO DA COSTA e WESLEY 

DO BONDESPACHO SILVA PEREIRA, que se realizará no dia 05 de Março 

de 2018, às 08h30min, na “1ª Reunião Ordinária do Tribunal do Júri de 

Várzea Grande do ano de 2018” no Tribunal Popular do Júri da Comarca 

de Várzea Grande/MT, localizado no endereço ao final transcrito.

PESSOAS A SEREM INTIMADAS:

• Acusado: Anderson Ribeiro da Costa, brasileiro, convivente, montador, 

Cpf: 01108881114, Rg: 16186362 SSP/MT, Filiação: Inácio Silva da Costa e 

Nilza Ribeiro da Costa, data de nascimento: 01/07/1986, natural de 

Cuiabá/MT, Endereço: Rua E, Qd. 05, Casa 26, Bairro: Cohab Jaime 

Campos, Várzea Grande/MT.

• Acusado: Wesley do Bondespacho Silva Pereira, brasileiro, solteiro, 

vendedor, Cpf: 04677929173, Rg: 21555036 SSP/MT, Filiação: Vival 

Barbosa Pereira e Ana do Bondespacho da Silva, data de nascimento: 

19/11/1994, natural de Floresta/PE, Endereço: Rua São Luiz, nº 484, 

Bairro: Lixeira, Cidade: Cuiabá/MT.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa 

causa, a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC).

 OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Várzea Grande - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Sheila da Silva Figueiredo

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº, Bairro: Água 

Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 - Fone: (65) 3688-8453

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 246907 Nr: 6880-73.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON PFINGSTAG, MAX LUIZ CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO P. ESPOSITO - 

OAB:4.813/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Otávio Vinicius Affi 

Peixoto

 N.º DO PROCESSO: 6880-73.2010.811.0002 – Cód. 246907

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

ACUSADO: JAILSON PFINGSTAG

ADVOGADO DO ACUSADO: Dr. Antônio Pinheiro Espósito (OAB/MT 4.813)

FINALIDADE: Intimar o acusado JAILSON PFINGSTAG, abaixo qualificado, 

para que compare na Sessão de Julgamento em data e horário abaixo, 

quando serão julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, devendo chegar com 

antecedência de 30 (trinta) minutos.
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DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO: A Sessão será para O 

JULGAMENTO do acusado – MAX LUIZ CINTRA e JAILSON PFINGSTAG, 

que se realizará no dia 19 de Março de 2018, às 08h30min, na “1ª Reunião 

Ordinária do Tribunal do Júri de Várzea Grande do ano de 2018” no 

Tribunal Popular do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, localizado no 

endereço ao final transcrito.

PESSOAS A SEREM INTIMADAS:

• Acusado: Jailson Pfingstag, brasileiro, solteiro, vigilante, Cpf: 

70207062153, Rg: 11314125 SSP/RS, Filiação: Evalisto Pfingstag e Dulsi 

Teresinha Becker Pfingstag, data de nascimento: 29/09/1980, natural de 

Cuiaba/MT, Endereço: Rua Guilherme Schamberg, nº 25, Bairro: Herval, 

Cidade: Ijui/RS.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa 

causa, a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC).

 OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Várzea Grande - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Sheila da Silva Figueiredo

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº, Bairro: Água 

Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 - Fone: (65) 3688-8453

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 302716 Nr: 23572-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILTON CESAR PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DO BONDESPACHO SILVA PEREIRA, 

ANDERSON RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 

7474

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO

 ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Otávio Vinicius Affi 

Peixoto

 N.º DO PROCESSO: 23572-79.2012.811.0002 – Cód. 302716

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

DENUNCIADO/RÉU: ANDERSON RIBEIRO DA COSTA

ADVOGADO DO RÉU: Drª. Marilene Alves - OAB/MT 7474

DENUNCIADO/RÉU: WESLEY DO BONDESPACHO SILVA PEREIRA

ADVOGADO DO RÉU: Defensoria Pública Estadual

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/VÍTIMA: NILTON CESAR PROENÇA

FINALIDADE:

 1. Intimar o Assistente de Acusação (vítima) NILTON CESAR PROENÇA, 

abaixo qualificado, sobre a renúncia de seu advogado, oportunizando-o 

constituir novo procurador habilitado no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de prosseguimento do feito independentemente de novas intimações, 

conforme preceitua o art. 271, §2º do CPP.

2. Intimar o Assistente de Acusação (vítima) NILTON CESAR PROENÇA, 

abaixo qualificado, para que compare na Sessão de Julgamento em data e 

horário abaixo, quando serão julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, 

devendo chegar com antecedência de 30 (trinta) minutos.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO: A Sessão será para O 

JULGAMENTO dos acusados – ANDERSON RIBEIRO DA COSTA e 

WESLEY DO BONDESPACHO SILVA PEREIRA, que se realizará no dia 05 

de Março de 2018, às 08h30min, na “1ª Reunião Ordinária do Tribunal do 

Júri de 2018” no Tribunal Popular do Júri da Comarca de Várzea 

Grande/MT, localizado no endereço ao final transcrito.

PESSOAS A SEREM INTIMADAS:

• Assistente de Acusação: Nilton Cesar Proença, brasileiro, convivente, 

vendedor de carros, portador do RG nº 07640625 SSP/MT, Filiação: Adolfo 

Nascimento Proença e Izabel Augusta Silva Proença, nascido aos 

01/12/1974, natural de Cuiabá/MT, Rua Antônio Sotero de Almeida, nº 344, 

Bairro: Cristo Rei/Construmat, Várzea Grande/MT.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa 

causa, poderá ensejar o prosseguimento do feito, independentemente de 

novas intimações (art. 271, §2º do CPP). b) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas e demais cominações legais (art. 453 e §§ do 

CPC).

 OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Várzea Grande - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Sheila da Silva Figueiredo

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº, Bairro: Água 

Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 - Fone: (65) 3688-8453

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 302716 Nr: 23572-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILTON CESAR PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DO BONDESPACHO SILVA PEREIRA, 

ANDERSON RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 

7474

 Intimar a advogada Marilene Alves (OAB/MT 7474), defensora do 

acusadoAnderson Ribeiro da Costa, para comparecer à Sessão de 

Julgamento pelo Tribunal do Júri designado para o dia 05/03/2018 às 

08h30min.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 400865 Nr: 11795-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono este 

feito para abrir vistas a Defesa do Réu.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 526089 Nr: 2029-10.2018.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY FABIO ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:19493

 DECISÃOI – A Defesa de WESLLEY FABIO ORTIZ requereu relaxamento 

de sua prisão em flagrante ou a concessão de sua liberdade provisória.II – 

Narra que não o Indiciado teria sido preso em flagrante delito, bem como o 

fato de que sua Defesa não foi intimada para audiência de custódia.III – O 
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Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos (fls. 

56/59). É EM SÍNTESE O RELATÓRIO. DECIDO.IV – Analisando os autos, 

verifico que não obstante as alegações trazidas pela Defesa quanto a 

legalidade da prisão em flagrante, o que ora prepondera é a decretação de 

sua prisão preventiva, que já foi decretada (fls. 35/36) e mantida (fls. 43), 

não sendo caso de análise de concessão de sua liberdade provisória.V – 

Quanto a alegação de que a Defesa não teria sido intimada para a 

audiência de custódia, verifico que embora tal advogado tenha 

acompanhado o Flagrado quando da sua prisão, não se habilitou como 

patrono do Flagrado quando tais autos aportaram nesta Comarca,. IX – A 

Defesa do Réu requereu também a determinação de requisição de 

filmagens, bem como do relatório da DHPP. Ocorre que, a interferência do 

Judiciário é cabível apenas quando o Requerente não tiver condições de 

obter os dados por si mesmo ou quando houver a negativa do órgão em 

fornecê-los, não tendo trazido junto ao pedido nenhuma destas 

informações, razão pela qual INDEFIRO os pedidos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 524451 Nr: 1009-81.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON DA SILVA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS CRISTINA FREITAS E 

SILVA - OAB:23396

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

apresentar DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 521514 Nr: 25212-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR DANIEL VIRGULINO LIRA, THIAGO 

RODRIGO CARMO DA SILVA, GABRIEL FAGUNDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M M PACHECO - 

OAB:OAB/MT 10402

 DECISÃOI – YGOR DANIEL VIRGULINO LIRA efetuou pedido de 

Revogação da Prisão Preventiva (fls. 179/188). II - O Ministério Público 

manifestou contrariamente ao pedido (fls. 189/190).III - A prisão preventiva 

é medida cautelar excepcional, trata-se de prisão cautelar como extrema 

ratio da ultima ratio. Nos termos da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva 

terá cabimento se outras medidas cautelares forem insuficientes ou de 

aplicação impossível (CPP, art. 282, § 6º).[...].IV - Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido efetuado pelo Réu. V – 

Observo que apenas o Réu YGOR se encontra segregado, estando a 

prisão preventiva dos demais réus pendentes de cumprimento, assim, não 

havendo prejuízo para a defesa e visando a celeridade no andamento do 

feito, determino o desmembramento do processo quanto aos réus THIAGO 

e GABRIEL (CPP, art. 80).II – No que se refere ao réu YGOR, designo para 

o dia 28/02/2018, às 15 horas, a continuação da Audiência de Instrução e 

Julgamento (CPP, art. 399). Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 227715 Nr: 7922-94.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR SALVADOR, MOISES SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:OAB-MT 10022, DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - OAB:10535

 Destarte, exigindo-se para condenação penal certeza absoluta e 

incontestável de ter o Réu efetuado a conduta criminosa, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO pelo princípio consagrado no art. 

5º, LVII da Constituição Federal e com fundamento no artigo 386, VII, do 

CPP, IVAIR SALVADOR brasileiro, filho de Isaías Salvador e Teresa 

Rodrigues Salvador, nascido em 16/02/1968, na cidade de Dourados/MS e 

MOISES SALVADOR, brasileiro, filho de Isaías Salvador e Teresa 

Rodrigues Salvador, nascido em 12/10/1956, na cidade de Presidente 

Prudente/SP da imputação que lhes foi feita na denúncia.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 07 de fevereiro de 

2018.MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 478996 Nr: 1492-48.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE, 

ANESIO HENRIQUE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu, via DJE, que para que manifeste sobre 

o laudo pericial juntado às fls. 198.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 482611 Nr: 3478-37.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FRANCISCO ROMÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 113, intime-se o acusado para no 

prazo de cinco dias contratar novo advogado para apresentar suas 

alegações finais.

 Cientifique-se o acusado de que, não o fazendo no prazo assinalado, 

ser-lhe á nomeado Defensor Público.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 508103 Nr: 18003-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFER GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 INTIMAÇÃO AO PATRONO HABILITADO PARA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 15 DE MARÇO DE 

2018, ÀS 15H:00MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 515760 Nr: 22067-77.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogao ROBSON DA SILVA - OAB/MT 17056 da decisão 

que segue: "Vistos etc.Intime-se o Dr. Robson da Silva – OAB/MT n. 17056 

(fls. 67/69) para, no prazo de cinco dias, juntar o instrumento 

procuratório.Após, voltem-me para deliberação.Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 628 de 648



 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 468918 Nr: 20631-20.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO JOSE NONATO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 20631-20.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): TIAGO JOSE NONATO DE SOUZA

INTIMANDO: Réu(s): Tiago Jose Nonato de Souza, Rg: 26601443 SSP MT 

Filiação: Armando Gomes de Souza e Luci Teresinha Nonato da Silva, data 

de nascimento: 22/08/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, desempregado, Endereço: Rua Sd, Bairro: D. Fábio, Cidade: 

Cuiabá-MT,atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS. 187/190, QUE SEGUE: ...Ante ao exposto julgo parcialmente 

procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência:Condeno o 

réu Tiago José Nonato de Souza, qualificado nos autos, por infringir o art. 

157, §2.º, I e II, e art. 180, caput, em consonância com o art. 69, todos do 

Código Penal brasileiro. O absolvo quanto a imputação do art. 244-B, da 

Lei n.º 8.069/90, com suporte no art. 386, VII, do CPP.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 contrária ao direito.Trata-se de 

réu primário, embora possuindo outros registros criminais.Não existem 

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 da conduta delitiva do réu lhe 

são desfavoráveis, eis que se assenhorou de patrimônio alheio mediante 

grave ameaça.Verifico a situação econômica do réu como não boa, 

declarou estar desempregado, sem renda fixa. Patrocinado pela i. 

Defensoria Pública.A conduta da vítima em nada influenciou para o evento 

criminoso.Roubo duplamente majorado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena 

base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de 

diminuí-la ante a atenuante reconhecida, pois a pena já está no mínimo 

legal cominada; aumento-a em (1/3) um terço ante as majorantes pelo 

concurso de pessoas e arma de fogo, resultando em 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses 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 

mencionados, fixo sua pena pecuniária em 54 (cinquenta e quatro) 

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. Receptação simples. Ante o exposto, fixo sua pena base no 

mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão; deixo de diminuí-la por 

estar no mínimo legal cominada; 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, fixo sua pena 

pecuniária em dez (10) 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). Condeno o réu 

em seis (06) anos e quatro (04) meses de reclusão em sessenta e quatro 

(64) dias-multa no valor mínimo legal.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,Neste feito o réu 

encontra solto, nesta oportunidade foi condenado no regime semiaberto. 

Tenho que solto deve permanecer, não vislumbro os requisitos do art. 312 

do CPP. Eis que a orientação jurisprudencial do STJ é clara, o réu tendo 

sido condenado em regime mais brando do que o fechado, nesta condição 

não deve permanecer. Mantenho a sua liberdade tal como r. decisão de 

fls. 84/5. Neste feito cabe apelo em liberdade.Deixo de condená-lo ao 

pagamento das custas e despesas processuais por ter se revelado pobre 

na forma da lei.Deixo de condenar o réu em fazer reparação por dano 

material às vítimas (art. 387, IV, do CPP), eis que os bens foram devolvidos 

(fl. 20/21 e 23) e não houve pedido neste sentido.Determino a Sr.ª Gestora 

que por qualquer meio dê conhecimento,à vítima de que o réu foi 

condenado e encontra-se em liberdade neste feito nos termos da lei (CPP, 

art.201, §2.º).Transitada em julgado, lance o nome do réu 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.P.R.I.C.

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.: 477831 Nr: 797-94.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACEMIL BATISTA PEDROSO

 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: 60 DIAS

AUTOS Nº 797-94.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JACEMIL BATISTA PEDROSO

INTIMANDO: Réu(s): Jacemil Batista Pedroso Filiação: Jacinto Batista 

Pedroso e Maria Batista Pedroso, data de nascimento: 18/06/1991, 

brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, soldador, Endereço: 

Bairro Cidade de Deus - Proximo Mercado Trevão, Bairro: Cidade de Deus, 

Cidade: Várzea Grande-MT

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS. (?), QUE SEGUE: ...Ante ao exposto, julgo procedente o pedido 

contido na denúncia e condeno o acusado Jacemir Alves Ribeiro, 

qualificado nos autos, por infringir o art. 155, § 1.º, do Código Penal 

brasileiro.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA.Atento às regras do artigo 59 

e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a 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 

contrária ao direito.O réu é reincidente (fl. 105).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 da conduta delitiva do réu lhe 

são desfavorável, eis que procurou se assenhorar de patrimônio alheio na 
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forma qualificada do tipo penal incriminador.Verifico a situação econômica 

do réu como não boa, tendo o mesmo afirmado ser soldador (fl. 92), no 

entanto, não demonstrou renda mensal satisfatória; inclusive é assistido 

pela i. Defensoria Pública.O comportamento da vítima é desinfluente. Tudo 

isso sopesado, fixo sua pena no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de 

reclusão; deixo de diminuir ou aumentar, ante atenuante e agravante 

reconhecida, por serem de ordem subjetiva, se equivalem e se anulam; 

aumento-a em um terço (1/3) ante ao repouso noturno, ficando a pena em 

um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão; que diminuo-o em dois terço 

(2/3), por ter ocorrido os fatos na forma tentada, resultando a pena em 

cinco (5) meses e dez (10) 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.Fixo suas penas pecuniárias em dez 

(10) 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 c.c. § 3.º, do Código Penal, 

o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do 

regime semiaberto por ser reincidente.Nos termos do art. 44, II, do Código 

Penal, deixo de aplicar a substituição por ser reincidente. O réu neste feito 

encontra-se solto, nesta oportunidade foi condenado no regime 

semiaberto por ser reincidente. Fazendo a análise como determina o art. 

387, § 1.º, do CPP, tenho que deva permanecer em liberdade, pois, não 

vislumbro quaisquer dos requisitos do art. 312, do CPP.Deixo de 

condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ter se 

revelado pobre na forma da Lei e ser assistido pela Defensoria Pública 

Estadual.Determino a Sr.ª Gestora que por qualquer meio dê conhecimento 

ao ofendido de que o réu foi condenado e encontra-se em liberdade 

provisória na forma da lei (CPP, art. 201, § 2.º).Transitada em julgado lance 

o nome do réu no rol dos culpados, procedendo às anotações devidas e 

expedindo-se a Guia de Execução Definitiva.Conforme decisão (fl. 89) o 

nome correto do réu é Jacemir Alves Ribeiro. Assim sendo, proceda-se a 

retificação do nome junto ao cartório distribuidor e na capa dos autos. 

Urgente.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.

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.: 489312 Nr: 7650-22.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 E

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 60 DIAS

 AUTOS Nº 7650-22.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): BERNARDINHO OLIVEIRA DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Bernardinho Oliveira da Silva Filiação: Domingos Pires 

de Oliveira e Maria Jose Ana da Silva, data de nascimento: 06/04/1985, 

brasileiro(a), natural de São luis-MA, solteiro(a), Endereço: Morador de 

Rua, Cidade: Várzea Grande-MT,atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na 

denúncia e, por consequência, condeno o réu Bernardinho Oliveira da 

Silva (ou Magelio Oliveira da Silva, filho de Domingos Pereira da Silva Filho 

e Maria das Graças Oliveira, nascido em 06.04.1985), qualificado nos 

autos, por infringir o art. 155, §1.º, §4.º, I, c.c. o art. 14, II, ambos do 

Código Penal brasileiro.Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar-lhes a pena.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA DO RÉU.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 contrária ao direito.Trata-se de réu primário com outros registros 

criminais (fls. 57, 65, 70, 74).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 da conduta delitiva do réu lhes são 

desfavoráveis, eis que procurou se assenhorar de patrimônio 

alheio.Verifico a situação econômica do réu como não boa; disse 

soldador, porem desempregado, não demonstrando renda (fl. 14). É 

patrocinado pela i. Defensoria Pública.Quanto ao furto noturno, qualificado, 

na forma tentada. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo 

legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) 

ante a causa de aumento pelo delito ter sido cometido no período noturno, 

restando em dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão; diminuo-a em 

dois terços (2/3) pela tentativa, resultando em dez (10) meses e vinte (20) 

dias de reclusão, cuja pena torno em concreto 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 10 (dez) 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, c, do Código Penal, o réu 

deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime 

aberto.Nos termos do art. 44, do Código Penal substituo a pena privativa 

de liberdade por restritiva de direito ao encargo do juízo da execução 

penal. DISPOSITIVO FINAL, Eis que o réu neste feito encontra-se solto, 

nesta oportunidade foi condenado no regime aberto. Atualmente já está 

condenado e, sob pena da prisão provisória se constituir em cumprimento 

antecipado, tenho que analisar os requisitos do art. 312, do CPP, e nesta 

oportunidade não vislumbro suas presenças, motivo pelo qual sua 

liberdade provisória se impõe na forma da Constituição da República. 

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais 

por ter se revelado pobre na forma da Lei. Deixo de condenar o réu em 

fazer reparação por dano material à vítima (art. 387, IV, do CPP), eis que 

não houve pedidos a respeito. Determino a Sr.ª Gestora que por qualquer 

meio dê conhecimento ao ofendido sobre a situação prisional do réu nos 

termos da lei (CPP, art. 201, § 2.º).Transitada em julgado, lance o nome do 

réu 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.

Várzea Grande - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 444621 Nr: 9188-72.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNILSON DEIVSON DO CARMO 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO FERREIRA SILVA - 

OAB:13.280

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado 
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FRANCISNILSON DEIVSON CARMO TAVARES nas sanções do art. 16, 

parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 à pena de 03 (TRÊS) ANOS 

DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e mais o 

pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época do fato.Considerando que o crime não foi 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é 

superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de réu 

primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do 

Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto 

Penal, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 01 (UM) 

SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, cujo valor deverá ser destinado ao Núcleo de 

Execuções Penais (2ª Vara Criminal da Capital), ficando vinculado ao 

procedimento criminal código 452072, conforme ofício 35/2016-GMF, 

datado de 17/10/2016, e LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.CONDENO o 

acusado, ainda, ao pagamento das custas processuais, notadamente 

porque foi defendido por Advogado particular, demonstrando ter 

condições financeiras favoráveis.Com fundamento no art. 91, inciso II, 

alínea “a”, do Código Penal, DECRETO a perda da arma e munições 

apreendidas, que deverão ser encaminhadas ao Exército Brasileiro.Com o 

trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser 

encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com 

as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins 

previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o condenado, o Ministério 

Público e, via DJE, a Defesa constituída.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 499101 Nr: 13245-02.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JUNIOR SILVA DE MIRANDA, ALISON 

PAULO MENDES IDALINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538

 INTIMAR ADVOGADO DO RÉU: THIAGO JUNIOR SILVA DE MIRANDA, Dr. 

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - OAB/MT 21.538, PARA 

COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO 

ALISON PAULO MENDES IDALINO, DESIGNADA PARA O DIA 20 DE 

FEVEREIRO DE 2018 ÀS 16H30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514981 Nr: 2085-09.2015.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉZAR DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CÉZAR DA SILVA ARRUDA, Cpf: 

02338644239, Filiação: Jocilene Regina Nunes da Silva e Cézar Alves de 

Arruda, data de nascimento: 25/04/1997, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, Telefone 99284-0795. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, Paulo Cezar da Silva Arruda praticou o 

crime previsto no art. 331 do Código Penal, razão pela qual o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia e 

requer seja o denunciado citado e intimado para a audiência de instrução e 

julgamento, prosseguindo nos termos do art. 78 e seguintes da Lei nº 

9.099/95, até final condenação.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o réu PAULO CÉZAR DA SILVA 

ARRUDA encontra-se recolhido em alguma unidade e, caso contrário, 

PROCEDA-SE com sua citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 e 

seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no edital que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e 

intimação.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do denunciado, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Parquet, para fins do art. 

366, do Código de Processo Penal.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, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 05 de fevereiro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432685 Nr: 2588-35.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO VALENCE DA SILVA, RAFAEL 

SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL SANTOS DA CRUZ 

MAGALHÃES, Cpf: . . -, Rg: 20681259, Filiação: Glaidicy Veiga Santos da 

Cruz e Toni Gonçalo de Magalhães, data de nascimento: 14/12/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, ajudante de gesseiro, 

Telefone 65.9292.9625. 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: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, via de consequência:1. CONDENO o acusado RODRIGO 

VALENCE DA SILVA nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código 

Penal, à pena de 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO 

a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento 

de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época do fato;2. CONDENO o acusado RAFAEL SANTOS 

DA CRUZ MAGALHÃES nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do 

Código Penal, à pena de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO a ser cumprida, 

inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento de 20 (VINTE) 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato.Os condenados, que foram assistidos pela Defensoria 

Pública e Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIVAG, ficam ISENTOS do 

pagamento das custas processuais.Com fundamento no art. 91, inciso II, 

alínea “a”, do Código Penal, DECRETO a perda da arma e munições 

apreendidas (fl. 27), que deverão ser encaminhadas ao Exército 

Brasileiro.Com o trânsito em julgado, FORMEM-SE os executivos de pena, 

que deverão ser encaminhados à 2ª Vara Criminal da 

Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes ao 

TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, 

pessoalmente, os acusados, Ministério Público, Defensoria Pública e o 

Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIVAG.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 09 de fevereiro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 488369 Nr: 7158-30.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO DA COSTA NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORIVALDO DA COSTA NAZÁRIO, Cpf: 

01935880136, Rg: 13965387, Filiação: Nizete Maria da Costa e Onival 

Almeida Nazario, data de nascimento: 03/05/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), lavador de carro, Telefone 9207-4444. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência 

ORIVALDO DA COSTA NAZÁRIO, como incurso na pena do art. 180, 

caput, do Código Penal e requer que recebida e autuada esta, seja ele 

citado para apresentar defesa escrita, conforme art. 396 do CPP, 

prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do art. 400 do 

mesmo codex, com oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas e 

respectivos interrogatórios, até final sentença condenatória, protestanto 

desde já pelo aditamento se necessário fizer.

Despacho: DEFIRO (fl. 83).PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu 

ORIVALDO DA COSTA NAZÁRIO.Decorrido o prazo do edital, 

CERTIFIQUE-SE e FAÇAM os autos conclusos para as demais 

deliberações.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 05 de fevereiro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500179 Nr: 13835-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS REIS NAZÁRIO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS REIS NAZÁRIO SANTANA, Cpf: 

06283455182, Filiação: Julimeire de Almeida e Wbirajir Alves Santana, data 

de nascimento: 06/01/1999, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

vendedor, Telefone (65)9.9219-9221. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência LUCAS 

REIS NAZÁRIO SANTANA como incurso nas penas do art. 155 caput do 

Código Penal e requer que recebida e autuada esta sej aele citdo para 

apresentar defesa escrita conforme art. 396 do CPP, prosseguindo o feito 

nos seus ulteriores atos, nos termos do art. 400 do mesmo codex, com 

oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, 

até final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se 

necessário fizer.

Despacho: DEFIRO (fl. 70).PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu 

LUCAS REIS NAZÁRIO SANTANA.Decorrido o prazo do edital, 

CERTIFIQUE-SE e FAÇAM os autos conclusos para as demais 

deliberações.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 09 de fevereiro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501900 Nr: 14767-64.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS CORREA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS VINICIUS CORREA DE ARRUDA, 

Filiação: Regina Sebastiãocorrea e Odil Virgilio de Arruda, data de 

nascimento: 19/08/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

lavador de carro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, 

MARCOS VINICIUS CORREA DE ARRUDA, vulgo "XOGUÉ", como incurso 

na pena do art. 180, caput, do Código Penal, e requer que, recebida e 

autuada esta, seja ele citado para apresentar defesa escrita, conforme 

art. 396 do CPP, prosseguindo o feito nos termos do art. 400 do mesmo 

codex, com oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas e respectivos 

interrogatórios, até final da sentença condenatória, protestando desde já 

pelo aditamento se necessário fizer.

Despacho: PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu, nos termos dos 

arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no 

edital que o réu deverá apresentar resposta escrita por intermédio de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado 

por este Juízo. Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do 

art. 366 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 09 de fevereiro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514983 Nr: 568-95.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO FREITAS DE SOUZA, Cpf: 

02493510135, Rg: 1715794-3, Filiação: Valdecir de Jesus Souza e 

Adelaide Freitas de Souza, data de nascimento: 23/01/1989, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente - ajudante de pedreiro, 

Telefone (65) 9616-1809. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo RODRIGO FREITAS DE SOUZA praticou o 

crime no art. 309 da Lei nº 9503/97, razão pela qual o MINISTÉRIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia e 

requer seja o denunciado citado e intimado para a audiência de instrução e 

julgamento, prosseguindo-se nos termos do art. 78 e seguintes da lei nº 

9.099/95, até final condenação.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o réu RODRIGO FREITAS DE 

SOUZA encontra-se recolhido em alguma unidade e, caso contrário, 

PROCEDA-SE com sua citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 e 

seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no edital que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e 

intimação.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do denunciado, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Parquet, para fins do art. 

366, do Código de Processo Penal.Quanto ao pedido que visa a 

suspensão da habilitação do denunciado para conduzir veículo automotor, 

verifico, através de consulta ao sistema Apolo, que este foi o único 

envolvimento do acusado em delitos de trânsito (consulta anexa) e, desta 

maneira, não há como presumir que a manutenção de sua habilitação irá 

abalar a ordem pública ou a segurança no trânsito, exigência expressa do 

art. 294 da Lei 9.503/97 para a suspensão da permissão ou da habilitação 

para dirigir veículo automotor ou, ainda, para a proibição de sua 

obtenção.Na verdade, não havendo notícia de que o acusado tenha se 

envolvido em outras infrações de trânsito desde a data do cometimento do 

suposto crime que, aliás, não teve consequências mais graves (sem 

vítimas), não se justifica a aplicação da medida prevista no art. 294 da Lei 

9.503/97, consoante seguinte julgado:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO, SUSPENSAO CAUTELAR DO DIREITO DE 

DIRIGIR. ART. 294 DO CTB. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU 

COMETEU NOVAS INFRAÇÕES. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL 

SIGNIFICATIVO ENTRE A DATA DO CRIME E A DA IMPOSIÇAO DA MEDIDA 

CAUTELAR. VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RESTRIÇAO 

QUE CONFIGURA CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA. REVOGAÇAO. 

RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A REFERIDA DECISAO. (TJPR - 1ª C. 

Criminal - RSE 810089-0 - Andirá - Rel.: Macedo Pacheco - Unânime - J. 

03.11.2011). Assim, INDEFIRO o requerimento do Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 05 de fevereiro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 472285 Nr: 22376-35.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR LUIZ ROSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAIR LUIZ ROSSETTI, Filiação: Ana 

Basanesi Rossetti e Jose Pedro Rossetti, data de nascimento: 03/02/1955, 

brasileiro(a), natural de Aratiba-RS, solteiro(a), comerciante, Telefone 65 

99986-0080. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, CLAIR 

LUIZ ROSSETI como incurso nas penas do artigo 12 da Lei nº 

10.826/2003, e requer que, recebida e autuada esta seja ele citado para 

apresentar defesa escrita, conforme art. 396 do CPP, prosseguindo o feito 

nos seus ulteriores atos, nos termos do art. 400 do mesmo codex.

Despacho: DEFIRO (fl. 61).PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu 

CLAIR LUIZ ROSSETI.Decorrido o prazo do edital, CERTIFIQUE-SE e 

FAÇAM os autos conclusos para as demais deliberações.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 05 de fevereiro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484485 Nr: 4718-61.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON MARTINS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERSON MARTINS CASTRO, Cpf: 

00992181194, Rg: 1626793-1, Filiação: Argentina Martins de Castro, data 

de nascimento: 28/05/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, comerciante, Telefone 99324-4857. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, 

VANDERSON MARTINS CASTRO, vulgo "xu", como incurso na pena do 

artigo 12 caput, da Lei nº 10.826/2003, e requer que recebida e autuada 

esta, seja ele citado para apresentar defesa escrita, conforme art. 396 do 

CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do art. 400 

do mesmo codex, com oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas e 

respectivos interrogatório, até final sentença condenatória, protestando 

desde já pelo aditamento se necessário fizer.

Despacho: DEFIRO (fl. 47).PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu 

VANDERSON MARTINS CASTRO.Decorrido o prazo do edital, 

CERTIFIQUE-SE e FAÇAM os autos conclusos para as demais 

deliberações.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 09 de fevereiro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 494529 Nr: 10792-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONE SANTOS DA SILVA, Rg: 

28040333, Filiação: Ana Rosa Santos da Silva e Sebastião Domingos da 

Silva, data de nascimento: 16/02/1996, brasileiro(a), natural de Varzea 

Grande-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
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Resumo da Inicial: Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência JHONE 

SANTOS DA SILVA como incurso no art. 157, caput, do Código Penal e 

requer que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar 

defesa escrita, conforme art. 396 do CPP prosseguindo o feito nos seus 

ulteriores atos, nos termos do art. 400 do mesmo codex, com oitiva da 

vítima e testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até final 

sentença condenatória, protestandp desde já pelo aditamento se 

necessário fizer.

Despacho: DEFIRO (fl. 123).PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu 

JHONE SANTOS DA SILVA.Decorrido o prazo do edital, CERTIFIQUE-SE e 

FAÇAM os autos conclusos para as demais deliberações.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 09 de fevereiro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507450 Nr: 17639-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERIANO DE BRITO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VERIANO DE BRITO CUNHA, Rg: 758664, 

Filiação: Duartino Vieira da Cunha e Rita Francisco de Brito, data de 

nascimento: 09/08/1970, brasileiro(a), natural de Porto Estrela-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do exposto, DENUNCIO VERIANO DE BRITO 

CUNHA, pela prática de infração ao art. 306, §1º I, do Código de Trânsito 

Brasileiro; requeiro que depois de recebida e autuada, seja o denunciado 

citado para a resposta à acusação, bem como intimados o denunciado e 

as testemunhas arroladas para comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento, culminando na condenação do mesmo às penas cominadas ao 

crime supra.

Despacho: Pretende o órgão do Ministério Público que seja declarada 

quebrada a fiança, a busca de informações junto à Secretaria de Justiça a 

fim de saber se o réu se encontra preso e, por fim, a sua citação por 

edital, caso não esteja custodiado (fl. 49/50).Considerando que o acusado 

mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, com fundamento no art. 328 

do CPP, DECLARO QUEBRADA A FIANÇA.CERTIFIQUE-SE a Sra. Gestora 

junto ao sistema prisional se o réu se encontra recolhido em alguma 

unidade e, caso contrário, PROCEDA-SE com sua citação editalícia, nos 

termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo 

Penal.Conste no edital que o acusado deverá fazê-lo através de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado 

por este Juízo.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para fins do art. 366 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 05 de fevereiro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514980 Nr: 385-66.2013.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO ROMEIRO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EURICO ROMEIRO DE JESUS, Cpf: 

03583081196, Rg: 1947562-4, Filiação: Maria José Romeiro de Jesus e 

João Dorileu de Jesus, data de nascimento: 11/10/1976, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo EURICO ROMEIRO DE JESUS praticou 

crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, Razão pela qual o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente 

denúncia e requer seja o denunciado citado e intimado para a audiência de 

instrução e julgamento, prosseguindo-se nos termos do art. 78 e seguintes 

da Lei nº 9.099/95 até final condenação.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.PROCEDA-SE com a 

citação editalícia do réu, nos termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, 

todos do Código de Processo Penal.Conste no edital que o réu deverá 

apresentar resposta escrita por intermédio de Advogado, ou declarar, 

caso não tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser 

patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo.Decorrido o 

prazo do edital sem manifestação do denunciado, CERTIFIQUE-SE e 

retornem os autos conclusos para fins do art. 366 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 09 de fevereiro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 516180 Nr: 22362-17.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO TOBIAS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Vistos etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de LUIZ FERNANDO TOBIAS DE BARROS pela 

prática, em tese, do crime tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal, 

em observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima ANA 

CLAUDIA SANTANA BOTELHO.Havendo nos autos material probatório 

mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público contra LUIZ FERNANDO TOBIAS 

DE BARROS, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo código.Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares 

e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. 

Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá 

observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, 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 deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 
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contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou 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, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou 

documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 523379 Nr: 209-53.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jania Mikaelle Godoy 

Monteiro Matos - OAB:22458/O

 (...)Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, 

designo para o dia 01 de março de 2018, às 15h:30min, a audiência de 

instrução e julgamento para oitiva das vítimas, das testemunhas e 

interrogatório do réu.Intimem-se as vítimas e o acusado.Requisitem-se as 

testemunhas (Policias Militares), junto ao comando da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso. (...)Por fim, constato que o pleito formulado não 

trouxe aos autos novos fundamentos que permitam a reanálise da 

decisão, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Diante de 

tais fatos, verifico que ainda se encontram presentes os requisitos e 

fundamentos para a manutenção do decreto preventivo Joelson Campos 

de Oliveira, uma vez que, apesar dos argumentos lançados pela defesa, a 

custódia cautelar do acusado, se encontra fundamentada nos 

pressupostos legais.Destarte, pelos motivos explicitados, considerando 

que não houve qualquer alteração fática, e em consonância com o 

parecer Ministerial de fls. 79/80, INDEFIRO o pleito de fls. 68/72 e 

MANTENHO a prisão preventiva de JOELSON CAMPOS DE 

OLIVEIRA.INTIME-SE o acusado e a vítima, da seguinte decisão.CIÊNCIA à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público.CUMPRA-SE.Várzea Grande, 09 

de fevereiro de 2018.EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZARJuiz de 

Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 515412 Nr: 21857-26.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELE MARIA JOSEPH 

LACERDASODRE - OAB:10049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o advogado da parte interessada ou, se não houver advogado 

indicado nos autos, oficie-se ao Juízo deprecante solicitando o 

recolhimento das diligências do Sr. Oficial de Justiça e, se for o caso, das 

custas processuais, ainda que a título de complementação, a fim de 

possibilitar o cumprimento do(s) ato(s) deprecado(s) (artigo 267, inciso I, 

do novo CPC).

Conste do ofício que, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer 

manifestação/providência, o que será certificado nos autos, a precatória 

será devolvida no estado em que se encontra, na forma do Capítulo 2, 

Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), 

independentemente de nova determinação.

Atendida a providência supra, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

cópia da carta como mandado.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 23 de outubro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003649-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIETA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se nestes autos, conforme decisão Id 

10890354.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008426-05.2017.8.11.0002

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:

FLORENTINA COELHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça, id 11592828: Certifico, eu 

Oficial de Justiça, em cumprimento ao R. mandado expedido pelo Juízo 

desta Comarca, extraído dos autos supra, dirigi-me no bairro Helio Ponce 

de Arruda, Rua Japuíras, e lá estando não foi possível proceder a Busca e 

Apreensão do bem descrito no mandado em face de não ter localizado o 

bem, nesse Bairro e Rua as casas são identificadas por quadras, procedi 

busca nesta cidade e não localizei o bem. O referido é verdade e dou 

fé.VÁRZEA GRANDE/MT, 1 de fevereiro de 2018.ADMILSON DE MORAES 

GONCALVES Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007032-60.2017.8.11.0002

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:

JOYCE RONDON SEGANTINE (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar a impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006189-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Quanto ao cumprimento da nova citação: Intimação da parte autora para 

providenciar no prazo de 05(cinco) dias o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do Mandado, devendo ser recolhida 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link 

Emissões de Guias – Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004552-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GEISON LUIZ ASCARI MORAES (EXECUTADO)

C L M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, id 10949379.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001032-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

CAROLINE DOS REIS SANTOS OAB - SP373736 (ADVOGADO)

WILLIAN DIAS DOS SANTOS OAB - SP199497 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR FERREIRA BRANDAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da 

parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada 

mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004995-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.T. TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

AIRTON TELES DOS SANTOS (RÉU)

JOARI REIS DA SILVA (RÉU)

SUELI APARECIDA ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo:  1004995-94.2016.8.11.0002 AUTOR: BB.LEASING 

S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL RÉU: R.T. TRANSPORTES LTDA - ME, 

JOARI REIS DA SILVA, AIRTON TELES DOS SANTOS, SUELI APARECIDA 

ALVES Vistos. 1. Ciente das manifestações em Id. 8266374 e 9024097. 2. 

Primeiramente consigno que, este juízo perfilha do entendimento que o 

comparecimento nos autos, sem procuração com poderes específicos 

para receber citação, não é hábil para suprir a ausência de citação que, 

em regra deverá ser pessoal podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do 

interessado (CPC, art. 342). 3. Feita tal ressalva, analisando os autos 

verifico que as procurações de id. 8266387 e 9024116, não conferem ao 

patrono poderes especiais para receber citação. 4. Assim, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o requerido traga aos autos a procuração 

com poderes específicos para receber citação. 5. Em caso de inércia, 

intime-se o autor para que em prazo igual manifestesse nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito, no 

sentido de proceder à citação dos requeridos. 6. Às providências. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008462-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar a 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008914-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIENE LAURA DA SILVA CUNHA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para, dentro do prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça, id 

11648900.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008655-62.2017.8.11.0002

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:

JOAO ALVES SILVA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008655-62.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOAO ALVES SILVA NETO Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Compulsando os autos, verifico que o autor colacionou a 

notificação extrajudicial com o CEP divergente do indicado no contrato. 4. 

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. 

INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do devedor, 

porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, 

não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência 

pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei 

n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 5. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço 

informado no contrato, inclusive o CEP, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007272-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI SOARES (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007272-49.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: SIDINEI SOARES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Contudo, compulsando os autos, verifico que o endereço 

constante da notificação extrajudicial diverge do endereço informado no 

contrato entabulado entre as partes, o que, em princípio, configura a 

inexistência de mora. 4. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, 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

Intimação 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:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE OLIVEIRA TONACO (REQUERIDO)

 

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. 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008924-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. NOGUEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar a impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002092-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GONCALVES DO AMARAL (REQUERIDO)

R G DO AMARAL - SERVICOS DE TELEATENDIMENTO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002092-86.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: R G DO AMARAL - SERVICOS DE TELEATENDIMENTO - 

ME, RAFAEL GONCALVES DO AMARAL Vistos. . 1. Considerando a 

discordância quanto aos valores depositados nos autos a título de 

purgação de mora, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste acerca do saldo remanescente informado pela autora. 2. 

Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004446-50.2017.8.11.0002

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:

GENESIO LUCIANO (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar a 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOINIR BAU (EXECUTADO)

SERGIO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

EDINEIA BAU DA SILVEIRA (EXECUTADO)

ALECSANDRO BAU (EXECUTADO)

KELLEN LISIANE SCRAMOSIN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O 

PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA, OU SUA DISTRIBUIÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005438-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. Y. S. SATO EIRELI - ME (EXECUTADO)

CASSIANO YASSUO SILVA SATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Certifico que houve o depósito de apenas 

uma diligencia, referente ao setor 01(centro) ficando pendente a outra 

diligencia.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003121-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PEDROSA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em face da contestação 

ter sido apresentada no prazo legal. Impulsiono estes autos, em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, intimando a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000383-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA & PRESTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais Várzea Grande 16 

de agosto de 2017 PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006197-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PIRES MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006571-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HUMBELINO NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006961-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERLAINE PATRICIA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007530-59.2017.8.11.0002

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:

ALISSON THOMAZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005315-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000908-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008031-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE M SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008194-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALEX DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008361-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

CESAR DA SILVA LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008147-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORNEARIA E FRESADORA PAMPA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003713-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE REABILITACAO ESPERANCA EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008602-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN DAYANA SILVA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008882-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SARAIVA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005653-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LEOPOLDO SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006212-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ADJUNIOR SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão de citação 

negativa do Sr. Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção 

nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de 

fevereiro de 2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007234-37.2017.8.11.0002

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:

NADIR DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da citação negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 14 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004208-31.2017.8.11.0002

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:

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXECUTADO PARA QUE 

PROVIDENCIE A CORRETA DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007774-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON BENEDITO FORTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006925-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.E.TSURU - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da citação negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002598-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUJO NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007079-34.2017.8.11.0002

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:

REDE SHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 15 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005234-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315197 Nr: 11490-79.2013.811.0002

 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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA BOTELHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRED. FINAN. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:OAB/MT16.807-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por DOMINGOS 

SÁVIO DA COSTA BOTELHO JÚNIOR, em desfavor de BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.
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 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

5. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

6. P. I. C.

7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 376104 Nr: 23840-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO 24 DE DEZEMBRO LTDA ME, 

ELIENAI ALMEIDA RODRIGUES SUMIOSHI, RODRIGO KENJI SUMIOSHI, 

HORACIO SADAO SUMIOSHI, SUPERMERCADO 15 DE MAO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao exequente para que providencie 

o necessário para a citação dos executados, informando o endereço dos 

devedores para a concretização do ato.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 208814 Nr: 4647-74.2008.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTEC CONSUTORIA ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, SUE ELLEN 

BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ BARROS 

CAMPOS - OAB:13259 MT, RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - 

OAB:12913

 11. Ante o exposto, fixo o teto máximo para da multa no limite do valor da 

condenação, que corresponde a R$ 14.885,38 (quatorze mil, oitocentos e 

oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos.12. No mais, tendo em vista 

que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o pedido de 

indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o limite do débito 

indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, do mesmo 

códex, conforme extrato da operação que ora se junta.13. A par das 

informações prestadas pela instituição financeira, verificou-se a 

existência de valores nos ativos financeiros do devedor, conforme extrato 

em anexo.14. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o 

executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante 

intimação postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 

(quinze) dias, a teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.15. Se, 

contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).16. Caso se 

verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os autos 

conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, § 

6º).17. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305125 Nr: 772-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA CARMEN DE ALMEIDA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que há um equívoco no cálculo 

apresentado às fls. 103 pelo Contador Judicial, uma vez que, em se 

tratando de honorários advocatícios, a correção monetária deve se dar a 

partir do arbitramento e os juros a partir do transito em julgado da 

sentença.

2. Dessa forma, encaminhem-se os autos novamente ao Contador Judicial, 

devendo ser observados como termo inicial da correção monetária a data 

do arbitramento e dos juros a data do trânsito em julgado da sentença.

3. Com o retorno dos autos, às partes para manifestação, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349550 Nr: 15490-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO 24 DE DEZEMBRO LTDA ME, 

ELIENAI ALMEIDA RODRIGUES SUMIOSHI, RODRIGO KENJI SUMIOSHI, 

HORACIO SADAO SUMIOSHI, SUPERMERCADO 15 DE MAO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:10110

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido de autor/credor na presente ação cautelar de 

arresto com pedido liminar, encartado às fls. 266, requerendo o arresto 

nos ativos financeiros dos requeridos, via Bacenjud, por obedecer a 

ordem de preferência legal.

2. Pois bem. A presente ação tem por finalidade o arresto de bens dos 

requeridos para garantia da dívida discutida na ação de execução nº 

376104, em apenso. Em análise àqueles autos, verifica-se que o 

exequente requereu a avaliação dos bens indicados às fls. 174/175 nesta 

ação cautelar.

3. Deste modo, considerando que foram realizados pedidos diversos pelo 

exequente, no tocante à garantia da divida, concedo-lhe o prazo de 05 

(cinco) dias para que se manifeste, requerendo o que entender 

necessário para o deslinde da ação.

4. Na sequência, conclusos para deliberações.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411694 Nr: 17586-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. ASSIS ME, JOSUE ALMEIDA ASSIS, 

ELIDIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMARY MENEZES SOUZA 

- OAB:14905 - MT

 Vistos.

.

1. Em que pese a apresentação de embargos à execução pela executada 

ELIDIA DE JESUS, tratando-se a citação ato formal que não pode ser 

traspassado, e ainda, considerando que a procuração outorgada pelo 

embargante ao seu patrono não possui poderes para receber citação, 

reputo como necessária a citação da executada acima referida para o 

prosseguimento da presente ação.
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2. Posto isso, expeça-se mandado de execução para citação e demais 

atos executórios, no endereço descrito às fls. 88.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 78611 Nr: 1359-26.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÍCIA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, OVÍDIO SOARES DA SILVA, CLARICE BASSALOBRE DA SILVA, 

DERLY SOARES DA SILVA, MARIA AUXILIADORA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MERIGHI - OAB:, 

FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:4963-E, GIAN CARLO LEAO 

PREZA - OAB:8431, Gian Carlo Leão Preza - OAB:8431/MT, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo aos requeridos o prazo de 05 (cinco) dias, para que se 

manifestem nos autos, pugnando que sua inércia incorrerá em 

concordância tácita.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 959-41.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA, 

PEDRO FRANCISCO SANSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 137, pelo que determino o cancelamento da 

penhora que recaiu sobre o imóvel n. 66.388 (Termo de Penhora às fls. 

120).

2. Na sequencia, tendo em vista que o executado até o presente momento 

não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Expeça-se o necessário.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274560 Nr: 17539-10.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMELIA DA SILVA, PEDRO RODRIGUES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando que já se escoou o prazo requerido pela exequente, 

concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que entender 

necessário para o deslinde da ação.

 2. Mantendo-se inerte, intime-se pessoalmente o autor para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307782 Nr: 3722-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por ITAPEVA II 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS, em desfavor de DAIANE DA SILVA SOARES, 

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.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370882 Nr: 20074-04.2014.811.0002

 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: TRANSCAL TRANSPORTE E COMERCIO DE CALÇADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERIA 

MARI - OAB:3.056

 Vistos.

.

1. Considerando que os Embargos de Declaração interpostos pela parte 

requerida possuem efeitos infringentes, intime-se a parte autora, ora 

embargada, para querendo manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 386906 Nr: 3251-18.2015.811.0002
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 Vistos.

.

1. Aguarde-se a manifestação da parte nos autos em apenso.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433987 Nr: 3435-37.2016.811.0002

 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 YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS NUNES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A em desfavor de MARCOS NUNES DE 

MENEZES, ambos qualificados nos autos.

2. Em decisão proferida nos autos às fls. 36 este juízo extinguiu o 

presente feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não 

houve a emenda à inicial determinada às fls. 35.

 3. Inconformado o autor interpôs embargos de declaração, alegando, em 

suma, que houve contradição na sentença proferida na medida em que 

extingui o feito de maneira equivocada, pois, na verdade, fora intimado 

patrono não cadastrado nos autos para receber intimação.

4. Certidão de tempestividade dos embargos às fls. 51vº.

É o relatório.

DECIDO.

5. À vista de que o autor interpôs os embargos de declaração no prazo 

legal, conheço dos mesmos.

6. Quanto ao mérito, vejo que assiste razão ao embargante em suas 

alegações. Ocorre que a sentença proferida por este juízo incorreu em 

equívoco ao extinguir o feito, pois, na realidade, não houve a devida 

intimação do credor para que viesse a se manifestar nos autos.

7. Em verdade, a intimação da decisão de fls. 35 foi dirigida ao Dr. 

Anderson Bettanin de Barros, e não ao patrono indicado na inicial para 

receber intimações, de modo que não se aperfeiçoou a intimação 

determinada nos autos.

8. Desta forma, verificado o equívoco praticado por este juízo com a 

indevida extinção do feito, ACOLHO os embargos propostos para, em 

sede de juízo de retratação, TORNAR SEM EFEITO a decisão de fls. 36, e, 

no impulso do processo, conceder ao patrono do autor, o prazo de 15 

(quinze) dias para sanar as irregularidades apontadas na decisão de fls. 

35, sob pena de indeferimento da inicial.)

 9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 501904 Nr: 14768-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME, CLEBER 

VALMOR COMPAGNONI, SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.[...] 8. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Novel 

Código de Processo Civil).9. Intime-se.10. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 6536 Nr: 732-76.1992.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INEASA IND. DE EMBALAGENS AMAZONIA 

S/A, EDSON TARCISIO DE OLIVEIRA CAMPOS, MAGDA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 Vistos.

.

1. Considerando o que dispõe o art. 921, § 5º do Código de Processo Civil, 

oportunizo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para que se 

manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente nos 

autos.

2. Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 108369 Nr: 4295-53.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.CRED. MUTUO DOS COM. DE 

MED. PERFUMARIA E COSMÉTICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON DOS SANTOS LUDWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BISNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Reitero os termos da decisão de fls. 129.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 218798 Nr: 14141-60.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA BROSSIOLLI GAILLAUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

devidamente qualificado nos autos, propôs a presente ação Monitória, em 

desfavor de ANA PAULA BROSSIOLLI GAILLAUA, também qualificada no 

feito.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. 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.
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9. P. I. C.

10. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237435 Nr: 17228-87.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA CESÁRIA DE OLIVEIRA, RODRIGO 

PEREIRA, ILDENIR PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da manifestação do exequente em fls. 70/70-v.

2. Postergo a análise do pedido supracitado para após a juntada da 

matricula atualizada do imóvel rural, a fim de verificar a existência de 

eventuais ônus reais que recaem sobre o imóvel.

3. Ainda, determino para que o exequente traga os autos o valor da divida 

atualizada.

4. Após, conclusos.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290265 Nr: 9871-51.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH PIMENTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:OAB/MT 11.748

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG – 

BRASIL MULTICARTEIRA, em desfavor de RUTH PIMENTA RIBEIRO, 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. A parte requerida manifestou-se às fls. 69/75, entretanto deixo de 

apreciar, pois existe pedido anterior de desistência do requerente.

5. 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.

6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P. I. C.

11. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295752 Nr: 16014-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIMAR JESUS PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:17750/OAB/MS

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 5 dias para que a instituição financeira 

manifeste-se sobre o cálculo apresentado pelo Contador Judicial, bem 

como a petição do autor/exequente.

2. Após conclusos para análise da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299340 Nr: 19941-30.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR DE JESUS LEITE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090 - A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

devidamente qualificada nos autos, propôs a presente Ação de Execução 

de Título Extrajudicial, em face de ARTUR DE JESUS LEITE PEREIRA, 

também qualificado.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305123 Nr: 770-53.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico petição de fls. 132/133, requerendo a 

homologação de acordo extrajudicial entre as partes e a suspensão do 

feito até seu integral cumprimento. Constato também, que o referido boleto 

bancário encontra-se vencido.

2. Em respeito ao princípio da economia processual, concedo o prazo de 5 

(cinco) dias ao autor, para que manifeste o integral cumprimento do 

acordo supra, com o fito de extinguir o feito, com resolução do mérito.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329200 Nr: 25515-97.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIL EULALIA ORMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO FIAT 

S/A, em desfavor de ZENIL EULÁLIA ORMONDES, ambos qualificados, 

requerendo a apreensão do bem descrito nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de 

venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o 

valor da venda ou valor do veículo pela tabela FIPE, devidamente 

atualizada.

8. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P.I.C.

11. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353031 Nr: 18036-19.2014.811.0002

 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: NILTON LEITE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MS- 6171

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Revisional de Contrato proposta por NILTON LEITE 

DE OLIVEIRA, em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o autor 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. O requerido se manifestou à fl. 162, concordando com a extinção do 

feito, requerendo que as custas e honorários advocatícios fiquem a cargo 

exclusivamente da parte autora.

5. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Deixo de condenar em custas e honorários, haja vista o deferimento da 

assistência judiciária gratuita.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369936 Nr: 19399-41.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA EPP, 

CLEBER VALMOR COMPAGNONI, SONIA APARECIDA MURARI 

COMPAGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9229-MT, DAGMAR J. B. JACOB - OAB:4.864-B, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/O

 Vistos.

.

1. Sobre o pedido apresentado pela executada, manifeste-se o exequente 

no prazo de 05 (cinco) dias.

2. RETIFIQUE-SE o registro e autuação do feito, fazendo constar como a 

AÇÃO DE EXECUÇÃO.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429166 Nr: 287-18.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. ITAÚ UNIBANCO S/A, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de CAIO 

ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO, também qualificado.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429325 Nr: 394-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO SOARES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ 

UNIBANCO S/A, em desfavor de JAIRO SOARES DE AZEVEDO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.
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6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446634 Nr: 10240-06.2016.811.0002

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA DA CRUZ ARAUJO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que no acordo firmado entre as partes, 

não contem a assinatura do requerido, tornando, nesse momento 

processual, impossível a sua homologação.

2. Isto posto, concedo ao autor, o prazo de 5 (cinco) dias, para 

regularização do acordo extrajudicial supra, para sua posterior 

homologação.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 481246 Nr: 2665-10.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MARTIMIANO SORIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECON. CRED. MUTUO DOS 

COM. DE MED. PERFUMARIA E COSMÉTICOS - SICREDI EMPREENDEDORES 

- MT, HAMILTON DOS SANTOS LUDWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 14. Tal restrição pode ocorrer na modalidade “Transferência”, 

“Licenciamento”, “Circulação” e “Registro de Penhora”.15. No caso dos 

autos, verifica-se que a restrição judicial se deu na modalidade 

“Circulação” e não na modalidade “Registro de Penhora”, não havendo o 

que se falar em retirada da restrição, uma vez que até o presente 

momento a motocicleta ainda se encontra registrada como de propriedade 

do executado.16. Em que pese os argumentos do embargado, verifico que 

este informou que ainda apura-se a existência de fraude na transferência 

da motocicleta, sendo que a medida mais adequada, neste momento 

processual, é a manutenção da restrição de circulação do bem, até que os 

fatos apresentados sejam esclarecidos.17. Dessa forma, indefiro o pedido 

do embargante de fls. 114.18. Verifico que o embargado Hamilton dos 

Santos Ludwig ainda não fora citado da presente ação. Dessa forma, 

determino que sejam tomadas as providências necessárias para a sua 

citação.19. Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 504131 Nr: 15936-86.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. ASSIS ME - ASSIS MÓVEIS E DECORAÇÕES, 

JOSUE ALMEIDA ASSIS, ELÍDIA LEITE DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES 

KAWAKAMI - OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 Vistos..[...] Assim, corrijo de ofício o valor da ação para R$-171.243,08 

(cento e setenta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e oito 

centavos) devendo o embargante recolher a diferença das custas 

processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC.8. Proceda-se a secretaria, a 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito.9. Após o 

recolhimento das custas remanescentes remetam-se conclusos para 

análise do pedido liminar. 10. Intime-se. Cumpra-se.11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 78019 Nr: 777-26.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAMPOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, Marcelo Álvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉZAR G. 

PARREIRA - OAB:6265

 Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, promovida por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

CAMPOS LTDA e OUTROS, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Inicialmente, fora realizada penhora sobre 02 (dois) imóveis da parte 

requerida, quais sejam, os imóveis matriculados sob o n. 23.384 e n. 

28.871, conforme Auto de Penhora de fls. 48.

3. Todavia, às fls. 142, fora colacionado nos autos o ofício, exarado pelo 

Juízo da Primeira Vara do Trabalho de Várzea Grande – MT (Tribunal 

Regional do Trabalho da 23ª Região), solicitando a baixa da penhora 

incidente no imóvel de matrícula n. 23.384, tendo-se em vista a sua 

adjudicação, conforme consta no Registro do Imóvel às fls. 145/146.

4. À fls. 135, o exequente pugna pela baixa da penhora realizada sobre o 

imóvel matriculado sob n. 28.871.

 5. Assim, determino que seja realizada a baixa nas penhoras incidentes 

sobre os imóveis matriculados sob o n. 23.384 e n. 28.871 (Auto de 

Penhora - fls. 48).

6. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Serviço Notarial e de 

Registros desta comarca, para que proceda à baixa nas averbações dos 

imóveis.

7. Na sequência, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente 

manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito.

8. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

9. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294784 Nr: 14956-18.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

WASHINGTON CARLOS DE MELO, MARIA DE JESUS BORGES E SILVA, 

JOSE DIAS LOPES NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que o pedido solicitado de fls 105/106, deve ser direcionado ao 

Juizo do Foro da comarca de Cuiaba.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411111 Nr: 17265-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL MATO GROSSO INDÚSTRIA E 
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COMÉRCIO DE CHUMBOS LTDA – ME, ADEMIR CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. ITAÚ UNIBANCO S/A, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de METAL 

MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHUMBOS LTDA e ADEMIR 

CAMPOS DE OLIVEIRA, também qualificado.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31836 Nr: 1526-82.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO N. TREVISAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, HEVÉLCIO EZEQUIAS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, Ludimila Rodrigues - 

OAB:12.503, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA MOREIRA 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 1526-82.2001.811.0002, 

Protocolo 31836, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370242 Nr: 19632-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: washington faria siqueira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18365/O

 Certifico que no movimento "Certidão", de 19/01/2018, que foi 

disponibilizado no DJE nº 10188, de 29/01/2018 e publicado no dia 

30/01/2018, não constou o nome do patrono da parte Requerente, desse 

modo, remeto a nova intimação para que manifeste, no prazo de 05 dias.
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