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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0726129-25.2017.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO(A):

 GIULIO ALVARENGA REALE – OAB/MT 15.484/A

Vistos, etc.

INTIME-SE o Requerente para apresentar o documento no prazo de 15 

(quinze) dias:

 Certidão do Distribuidor – Em caso de recolhimento indevido; a maior; em 

duplicidade, não utilizada para Distribuição OU;

 Certidão do Gestor (a) da Vara – No caso em que *Guia não foi utilizada 

em atos do processo constando a informação quanto ao recolhimento 

indevido pelo requerente

 Nada providenciado no referido prazo, arquive-se o presente.

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, 20 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0702553-03.2017.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 LUCILENE CARNEIRO XAVIER

ADVOGADO(A):

 LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB/MT 7.956

Vistos, etc.

Intime-se o requerente para apresentar os documentos solicitados pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (DCA/TJMT), visto que o processo foi devolvido nos seguintes 

termos:

“Senhor(a) Representante,

NOTIFICO Vossa Senhoria, da impossibilidade de concluir a análise do 

Pedido de Restituição protocolizado sob expediente nº 

0702553-03.2017.8.11.0001 em virtude da ausência de documentos, 

conforme

determina Instrução Normativa SCA nº 02/2011-Versão 02 - disponível no 

site do TJMT (www.tjmt.jus.br/guias/ajuda/Manual de Procedimento de 

Arrecadação do ForoJudicial), conforme segue;

1-PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES ESPECIFICOS DE “RECEBER E 

DAR QUITAÇÃO”

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, que após transcorrido o 

prazo de 15 dias e não havendo apresentação dos documentos descritos, 

este expediente será arquivado em definitivo.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Carlos Alberto da Silva

Diretor do Departamento de Controle e Arrecadação-DCA”

Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da parte. Nada 

apresentado arquive-se este processo.

Publique-se.

 Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 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.

CIA N°:

 0724889-98.2017.8.11.0001

REQUERENTE(S):

 HB ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO (A):

 REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB/MT 3.561-A

 VINICIUS BIGNARDI – OAB/MT 12.901

Vistos, etc.

Intime-se o requerente para apresentar os documentos solicitados pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (DCA/TJMT), visto que o processo foi devolvido nos seguintes 

termos:

“Senhor(a) Representante,

NOTIFICO Vossa Senhoria, da impossibilidade de

concluir a análise do Pedido de Restituição protocolizado sob expediente 

nº

0724889-98.2017.8.11.0001 em virtude da ausência de documentos, 

conforme determina Instrução Normativa SCA nº 02/2011-Versão 02 - 

disponível no site do TJMT (www.tjmt.jus.br/guias/ajuda/Manual de 

Procedimento de Arrecadação do ForoJudicial), conforme segue;

1-NOVOS DADOS BANCÁRIOS DEVIDO TER OCORRIDO DIVERGÊNCIA NO 

ANTERIOR, CONFORME INFORMA DEPARTAMENTO DO FUNAJURIS.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, que após transcorrido o 

prazo de 15 dias e não havendo apresentação dos documentos descritos, 

este expediente será arquivado em definitivo.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Carlos Alberto da Silva

Diretor do Departamento de Controle e Arrecadação-DCA”

Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da parte. Nada 

apresentado arquive-se este processo.

Publique-se.

 Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 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.

CIA Nº:

0707912-31.2017.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

SÃO MARCOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

ADVOGADO (S):

DR. MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (OAB/MT 5.604)

Vistos, etc.

Intime-se o requerente para apresentar os documentos solicitados pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (DCA/TJMT), qual seja a decisão do MM Juiz(a) da 7ª Vara Cível 

Proc. 48587-93.2013.811.0041- cód. 844791 em que houve a revogação 

do valor da causa, justificando a parte o direito da restituição do valor 

recolhido a maior, bem como para se manifestar quanto aos cálculos 

apresentados no movimento nº 23, visto que o processo foi devolvido nos 

seguintes termos:

“MM Juíza  de Direito Drª Edileuza Zorgetti  Monteiro da Silva,

Solicito a Vossa Senhoria, a possibilidade da juntada  neste processo 

administrativo, a decisão do MM Juiz(a) da 7ª Vara Cível Proc. 

48587-93.2013.811.0041- cód. 844791 em que houve a revogação do 

valor da causa, justificando a parte o direito da restituição do valor 

recolhido a maior.

 Solicito ainda, a apreciação e deferimento de Vossa Excelência quanto 

informação no andamento nº 23 para que, após o recebimento da cópia da 

decisão, possamos dar proceguimentos nos procedimentos de restituição.

 Att;Érika Carriel Viana Morais

Chefe de Divisão dos Procedimentos de Arrecadação”

Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da parte. Nada 

apresentado arquive-se este processo.

Publique-se.

 Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)
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EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 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.

CIA N°:

0722430-60.2016.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 CETEPS- CENTRO TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ADVOGADO(A):

 RAPHAELA PASSOS BUENO – OAB/MT 20.891

Vistos, etc.

Conforme Ofício nº 923/2017-DCA encartado no movimento nº 06 a 

restituição ficou impossibilitada de dar seguimento, pois “se o recurso 

inominado não for recebido pelo juízo a quo ou não conhecido pelo juiz ad 

quem, em razão da deserção ou intempestividade, o valor do preparo não 

será restituído”, nos termos do provimento nº 39/2008/CGJ.

 Intime-se. Após arquivem-se este processo.

 Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0155768-43.2017.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

ADVOGADO(A):

 MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB/MT 9708-A

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas Judiciais e Taxa Judiciaria 

proposto por MARCO ANDRÉ HONDA FLORES em benefício próprio, 

advogado, em relação às Guias nº 07543 e 07544 sob o fundamento 

recolhimento equivocado.

 Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 07543 

arrecadada no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) e à Guia n° 07544 no valor de R$ 127,85 (cento 

e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos).

 Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao 

processamento da restituição e autorização do Presidente do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

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

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 92/2018-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. 

0014565-59.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, matrícula nº. 

20027, portador(a) do RG nº. 13256424 SSP/MT e CPF nº. 

011.142.591-36, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I, no Gabinete do Juiz da 4ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá - Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 93/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 14 (quatorze) dias de usufruto de Licença 

Médica, conforme Atestado, pelo Gestor Judiciário Alexandre Venceslau 

Pianta, do(a) Secretaria - 2ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0703850-11.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) CRISTIANE DIAS BONFIM, matrícula nº. 12259, 

Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 2ª Vara Cível - Comarca da 

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

no período de 17/02/2018 a 02/03/2018 (licença médica).

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

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

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 95/2018-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. 

0703705-52.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) LEANDRO CEZAR REY LEITÃO DE FIGUEIREDO, 

matrícula nº. 11464, Analista Judiciário, na secretaria da Vara 

Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, com efeitos a 

partir de 21/02/2018.

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

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

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 94/2018-GRHFC - ESTABELECER a Escala de Plantão Diário 

dos Oficiais de Justiça lotados na Central de Mandados do Fórum de 

Cuiabá, durante o expediente no mês de MARÇO/2018, na forma abaixo 

discriminada.

* A Portaria nº 94/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)
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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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

IMPULSIONAMENTO - INTIMAÇÃO Impulsiono estes autos para intimar o 

Administrador Judicial quanto a petição de Id. nº 11689673, devendo 

manifestar no prazo 5 dias. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª 

Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232585 Nr: 15733-07.2017.811.0041

 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 CELOÍ AMARAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO JAIR SCHONHOLZER - 

OAB:GO 19105, THÁBATA GIULLIA AMARAL RIBEIRO - OAB:MT 17502

 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 MARIA CELOÍ 

AMARAL, por dependência aos autos da Falência de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA E OUTROS (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 – Código 

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

ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF.

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

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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 957852 Nr: 3944-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE BARCELO, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTEDALI TRANSPORTE URBANOS LTDA., 

AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA DO SOL) LTDA, SOLBUS 

TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA AVILA ANTUNES - 

OAB:7652/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

Cuida-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA interposta por Luzinete 

Barcelo em face de ROTEDALI TRANSPORTES URBANOS LTDA, AUTO 

VIAÇÃO PRINCESA DO SOL e SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA, 

que foi remetida a este Juízo pela decisão proferida pelo Tribunal Regional 

do Trabalho da 23ª Região que, conhecendo do AGRAVO DE PETIÇÃO 

interposto pelas requeridas, determinou “o encaminhamento dos autos 

para o Juízo da recuperação judicial” (fl. 1470/verso).

Como se vê dos autos, a requerente pugnou à fl. 1490, pelo arquivamento 

do processo ao argumento de que seu crédito “JÁ FOI DEVIDAMENTE 

QUITADO” (sic).

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

informar nos autos o valor recebido e a data do recebimento de seu 

crédito.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 913658 Nr: 39296-35.2014.811.0041

 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: DIVINA LUCIA RIBEIRO AGUIAR CORREA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, SÉLIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES - 

OAB:10.226/MT

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

 Visto.

RECONHEÇO o crédito no valor de R$ 6.633,57, em favor de Divina Lucia 

Ribeiro Aguiar, 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. Quanto aos 

valores de titularidade de sua procuradora judicial, Sélia Borges de Morais 

Rodrigues, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, uma vez que seu 

crédito deve ser objeto de uma ação própria de habilitação de crédito.

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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 996437 Nr: 21846-45.2015.811.0041

 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: MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, 

ROSANE COMINETTI PIRAN, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:2292/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/MT, 

TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT, TOMAS ROBERTO 

NOGUEIRA - OAB:4464/A

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

 Visto.

Ante a inércia do Banco Santander S/A no cumprimento da determinação 

exarada à fl. 43, renove-se vista ao Administrador Judicial, para que 

manifeste no prazo de 05 dias úteis.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277562 Nr: 1064-12.2018.811.0041

 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: BANCO INDUSVAL S/A

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

EXPOTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SPINELLI - 

OAB:284.438/SP, MAURO CARAMICO - OAB:111110/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta por BANCO INDUSVAL S/A, 

por dependência aos autos da Falência de SUPERMERCADO MODELO 

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

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

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277844 Nr: 1156-87.2018.811.0041

 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: FRANCINEIDE GOMES DA SILVA ALVES

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

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALVANTI 

- OAB:9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

FRANCINEIDE GOMES DA SILVA ALVES ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à FALÊNCIA DE SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (PROCESSO Nº 6917-75.2013.811.0041 CÓDIGO: 800492), 

com a consequente inclusão do valor de R$ 7.975,54, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 07/08).

Ocorre que o crédito em questão já foi reconhecido por este juízo, e 

determinado a sua inclusão no quadro geral de credores (fl. 08), razão 

pela qual, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Sem custas.

 P.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 878986 Nr: 16138-48.2014.811.0041

 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: CELSO PIZANESCHI, MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI

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

RICARDO NIGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16520, MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - OAB:4313 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte. 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.: 902062 Nr: 31343-20.2014.811.0041

 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: RONIVALDO LIMA DE CAMPOS, DILCEU ROBERTO 

RODRIGUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida - Indústria e Comércio de Papéis 

e Embalagens Centro Oeste Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 3626, TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 925859 Nr: 47035-59.2014.811.0041

 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: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS 

LTDA, RODOLFO CORRÊA DA COSTA, RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO 

GROSSO - SICREDI CENTRO NORTE MT, BANCO BRADESCO S/A, SICREDI 

OURO VERDE MT, BANCO DO BRASIL S/A, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA JUNIOR, CONSTRUTORA INCORPORADORA TABOR LTDA, 

ROYAL FIC DIISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14.485, 

JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900, LORENA MARIA 

PEREIRA GAIVA - OAB:19122, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, AUGUSTO MÁRIO DA SILVA - 

OAB:6233/MT, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678/PE, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, DARIEL ELIAS DE 

SOUZA - OAB:11945-B, DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA 

- OAB:14.690/MT, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.884/MT, 

FÁBIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615/BA, 

FELIPE SCHMIDT ZALAF - OAB:177270, Fernando Marsaro - 

OAB:12.832/MT, HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - OAB:197.237, HILVETE 

MARIA DOS SANTOS - OAB:23.829/DF, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, JORGE 

AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JULIANO MARTIM ROCHA 

- OAB:25.333, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCELO 

SALVI - OAB:40.989, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - 

OAB:9456, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, RICHARDSON JUVENTINO 

GONÇALVES CAMPOS - OAB:23975/MT, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT, Rodrigo Luiz da Silva Rosa - 

OAB:18099, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT, THAÍS 

FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 
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OAB:3928-MT

 Visto.Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido formulado 

pela recuperanda às fls. 2755/2759 (volume 14), para correção do 

equívoco com relação à numeração das matrículas dos imóveis do 

residencial “Condomínio Villa Nova Residence”, de modo que, ao invés de 

constar como sendo as de números 92.639 e 92.592, passe a constar a 

numeração correta (n.ºs 92.575 e 92.692), bem como para que a 

operação de transferência dos imóveis seja efetivada sem a exigência de 

apresentação de certidão negativa de débitos tributários e 

trabalhistas.Pois bem, chegou ao conhecimento deste Juízo por intermédio 

do Malote Digital código de rastreabilidade n.º 81120183164827, cópia da 

decisão proferida pelo ilustre Desembargador Relator GUIOMAR TEODORO 

BORGES, nos autos do RAI nº 1000983-72.2018.8.11.0000, interposto 

pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de fls. 2627/2629 

(documento anexo).Segundo se infere pelo Malote Digital, o credor BANCO 

DO BRASIL S/A agravou da decisão proferida por este Juízo que, ao 

acolher o pedido da recuperanda determinou a liberação do gravame 

sobre as matrículas n.ºs 92.586, 92.621, 92.628, 92.581, 92.614, 92.575, 

92.595, 92.637, 92.692, 92.617, 92.580, 92.603 e 92.625, mediante o 

remanejamento do valor do VMD dessas 13 (treze) unidades autônomas 

financiadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para as outras 35 (trinta e 

cinco) restantes, do empreendimento denominado “Condomínio Residencial 

Villa Nova Residence”, de forma proporcional. Como se vê, foi concedida a 

liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada “até o 

julgamento” do recurso pela 4ª Câmara de Direito Privado do TJ/MT, o que 

impede, por ora, este Juízo analisar os pedidos formulados pela 

recuperanda às fls. 2755/2759 (volume 14), posto que decorrem da 

decisão agravada. Assim, devolvo os autos em Cartório sem analisar o 

pedido formulado pela recuperanda às fls. 2755/2759 (volume 14), 

cabendo às partes noticiarem ao Juízo o resultado do julgamento do RAI 

n.º 1000983-72.2018.8.11.0000 que, caso seja provido importará em 

prejudicialidade do pleito em questão.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1157063 Nr: 34703-89.2016.811.0041

 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: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, TRUST 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A INDUSTRIA 

E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA ROS GASPARIN - 

OAB:36.763, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, 

MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885

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

OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, EDSON 

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

Procópio - OAB:19386-OAB/PR, LEANDRO A. FELMANN - OAB:35.415, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT, PAULO FERNANDES 

SCHNEIDER - OAB:8.117

 Impulsionando os autos, intimo a parte autora a se manifestar de acordo 

com despacho retro, no prazo de dez (10)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258819 Nr: 23966-90.2017.811.0041

 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: KDMC, NÚBIA KELLY ANTONIA MOREIRA DA COSTA

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

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT

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

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

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para manifestar de acordo 

com despacho retro, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1276688 Nr: 715-09.2018.811.0041

 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: JAKS LANDRS LIMA DA SILVA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODEVALDO LEOTTI - 

OAB:5097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por JAKS LANDRS LIMA 

DA SILVA JUNIOR, por dependência aos autos da Massa Falida de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA E OUTROS (Processo nº 

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

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277564 Nr: 1066-79.2018.811.0041

 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: ROGÉRIO DE SOUZA BARCELLOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCI OLKOSKI - 

OAB:MT/15.727

 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 ROGÉRIO DE SOUZA 

BARCELLOS, por dependência aos autos da Falência de COTTON KING 

LTDA (Processo nº 29375-91.2010.811.0041 – Código 459997), que, 

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

como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma 

do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277569 Nr: 1068-49.2018.811.0041

 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: GILSON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON SADI FULBER - 

OAB:216B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes aos advogados subscritos à fl. 07, para atuar junto ao presente 

feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73284 Nr: 12964-85.2001.811.0041

 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: IVAN FORTES DE BARROS, ALCEDO FERNANDES 

ALONSO, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA - OAB:9959/MT, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E 

COELHO SOUZA - OAB:3686/MT, MARIA CRISTINA FIGUEIREDO PAES 

DE BARROS - OAB:4444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/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):

 Cod. Proc.: 74706 Nr: 10434-45.2000.811.0041

 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: GRADIENTE ELETRÔNICA S/A, ALCEDO FERNANDES 

ALONSO, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358, JUCILENE 

APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - OAB:3686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 955848 Nr: 2951-36.2015.811.0041

 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: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., 

TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, CLAYTON DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES 

RIBEIRO S JUNIOR - OAB:MT 5222, RUBEM MAURO VANDONI DE 

MOURA - OAB:12.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos(...) considerando que o credor Ilha Bela Companhia Securitizadora 

de Crédito não compôs o quórum de instalação da assembleia iniciada em 

13 de dezembro de 2017, visto que, conforme observado pelo 

administrador judicial, não estava devidamente representado, indefiro o 

pedido de fls. 6.146/6.159, com fundamento no art. 37, § 3º, da LRF e no 

enunciado n. 53 da I Jornada de Direito Comercial. Diante da urgência do 

caso, decorrente da realização da continuação da assembleia de 

credores na data de amanhã, dê-se ciência acerca desta decisão ao 

peticionante e ao administrador judicial pelo meio mais rápido 

possível.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Cuiabá, 20 de fevereiro 

de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1073241 Nr: 56737-92.2015.811.0041

 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: C.R.C.A CONTABILIDADE EIRELI LTDA, RONALDO 

CARVALHO DE ALMEIDA, C. R. C. A COMERCIO DE SERVIÇOS, RONALDO 

CARVALHO DE ALMEIDA, LAURO JOSÉ DA MATA, RONALDO 

CARVALHO DE ALMEIDA, LEILA CARMELITA ALCANTARA DE ALMEIDA, 

M. C.DE ALMEIDA & CIA LTDA, MARIA CARVALHO DE ALMEIDA, 

CHRISTIANO ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S. A., BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.123-A/MT, ANTONIO FRANGE 

JÚNIOR - OAB:6218/MT, LAURO JOSÉ DA MATA - OAB:3.774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 "(...) 1.1 - A Assembleia Geral de Credores será realizada no Auditório do 

escritório da C.R.C.A Contabilidade, situado à Rua Professor João Felix, nº 

321, Bairro Lixeira, Cuiabá/MT, em 1ª (primeira) convocação para o dia 21 

de Março de 2018, às 09:00 horas e, em 2ª (segunda) convocação para o 

dia 28 de Março de 2018, às 09:00 horas, possuindo como ORDEM DO DIA 

a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação 

apresentado pelas devedoras. 1.2 – Publique-se EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO, com observância do artigo 36, da Lei N.º 11.101/2005, 

ressaltando que as despesas correm por conta da empresa em 

recuperação judicial (art. 36, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005). Com o intuito 

de conferir maior publicidade, o aludido EDITAL deverá ser publicado no 

Diário da Justiça, Diário Oficial do Estado, e em jornais de grande 

circulação da sede e filial da requerente. 1.3 - Também deverá constar no 

referido Edital que os credores poderão obter cópia do plano de 

recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia 

diretamente com o Administrador Judicial, CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA, com endereço situado na Av. São Sebastião, 

n . º  2 9 0 9 ,  Q u i l o m b o ,  t e l :  ( 6 5 )  2 1 2 9 - 0 5 9 7 ,  e m a i l : 

christiano_goncalves@hotmail.com (artigo 36, III, da Lei n.º 11.101/2005). 

1.4 – Deverá constar, ainda, que o credor poderá ser representado na 

Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue ao Administrador Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove 

seus poderes ou a indicação das folhas dos autos em que se encontre o 

documento (artigo 37, § 4º, da Lei N.º 11.101/2005). 1.5 – Considerando a 

exiguidade do tempo, determino que o Administrador Judicial, providencie a 

retirada do edital e proceda a publicação no Diário Oficial e em jornal de 

grande circulação, bem como proceda à afixação da convocação da 

assembleia, de forma ostensiva, na sede e filiais das devedoras (artigo 

36, § 1º, da Lei N.º 11.101/2005)."(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111934 Nr: 15494-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANNA APARECIDA EVANGELISTA COELHO DE SÁ, 

CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

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

OAB:7187/MT

 Visto.

LUANNA APARECIDA EVANGELISTA COELHO ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 

23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 22.862,15, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 09/20).

A recuperanda manifesta pela retificação do crédito da habilitante, para 

que passe a constar o valor de R$ 16.572,39 (fls. 48/51).

A administradora judicial entende que o crédito não pode ser habilitado, eis 

que “cabe ao credor propor demanda executiva” (sic – fl. 72).

Parecer do Ministério Público (fls. 115/119).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 22.862,15, resultante dos autos 

da reclamação trabalhista nº 0000478-10.2015.5.23.0004.

Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros.

Assim, assiste razão a recuperanda ao informar que o valor líquido do 

crédito do habilitante até a data do pedido de recuperação judicial perfaz a 

quantia de R$ 16.572,39.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

LUANNA APARECIDA EVANGELISTA COELHO, no quadro de credores da 

recuperanda, classificado como trabalhista, para que passe a constar o 

valor de R$ 16.572,39.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1177383 Nr: 42949-74.2016.811.0041

 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: ROZIMAR CABRAL LESSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 10469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo para interposição de recurso 

sem que houvesse a manifestação das partes. Certifico, dessa forma, o 

trânsito em julgado da decisão proferida. Para constar, lavro a presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1184850 Nr: 45450-98.2016.811.0041

 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: SILVIO SERGIO DE 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, SÉLIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES - 

OAB:10.226/MT

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

 Visto.

RECONHEÇO o crédito no valor de R$ 17.660,09, em favor de SILVIO 

SERGIO DE OLIVEIRA, 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1207215 Nr: 7505-43.2017.811.0041

 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: GLEITON SANTOS DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, RICARDO BASSO - OAB:12.739

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

MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY 

MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Visto.

RECONHEÇO o crédito no valor de R$ 108.087,07, em favor de GLEITON 

SANTOS DE OLIVEIRA, 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1220692 Nr: 11703-26.2017.811.0041

 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: IVISON ALEX DOS SANTOS, 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, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808/MT

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

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

OAB:7187/MT

 Visto.

IVISON ALEX DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de DSS SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 

23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 12.219,17, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 06/19).

A recuperanda manifesta pela inclusão do crédito do habilitante, porém 

informa que o valor devido perfaz a quantia de R$ 9.307,36 (fls. 21/24).

A administradora judicial entende que o crédito não pode ser habilitado, eis 

que “cabe ao credor propor demanda executiva” (sic – fl. 35).

Parecer do Ministério Público (fls. 53/57).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 12.219,17, resultante dos autos 

da reclamação trabalhista nº 0001117-76.2016.5.23.0009.

Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 
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principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros.

Assim, assiste razão a recuperanda ao informar que o valor líquido do 

crédito do habilitante até a data do pedido de recuperação judicial perfaz a 

quantia de R$ 9.307,36.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

IVISON ALEX DOS SANTOS, no quadro de credores da recuperanda, 

classificado como trabalhista, no valor de R$ 9.307,36.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241759 Nr: 18628-38.2017.811.0041

 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: SEBRAE - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS 

E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ ISACKSSON 

D'ALBUQUERQUE - OAB:DF/20.792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora conquanto devidamente intimada quedou-se 

inerte, por isso, faço os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270914 Nr: 27977-65.2017.811.0041

 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: SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, SÉLIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES - 

OAB:10.226/MT

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

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

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

OAB:5.940/MT

 Visto.

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

efeitos (fls. 24/25).

II- Trata-se de habilitação retardatária interposta por SÉLIA BORGES DE 

MORAIS RODRIGUES, por dependência aos autos da Falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA E OUTROS (Processo nº 

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

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1272604 Nr: 28488-63.2017.811.0041

 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: TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elissandra Mariama de 

Almeida - OAB:13769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO interposta por 

TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA., apenso ao processo principal de 

Falência (cód. 80525) de OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

pretendendo o recebimento do crédito no valor de R$. 698.098,92 

(seiscentos e noventa e oito mil, noventa e oito reais e noventa e dois 

centavos). Requer os benefícios da Justiça Gratuita.

Em que pese não haja óbice ao deferimento do benefício da gratuidade de 

justiça à pessoas físicas, mediante a simples declaração de 

hipossuficiência, em se tratando de pedido formulado por pessoa jurídica, 

inexiste a presunção da condição de hipossuficiência, razão pela qual, 

deve o postulante comprovar sua incapacidade em arcar com as custas 

processuais.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que “Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais." (Súmula n.º 481).

Assim, INTIME-SE a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

comprovar sua impossibilidade em arcar com as custas processuais ou 

promover seu recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição 

(art. 290, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277565 Nr: 1067-64.2018.811.0041

 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: FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS REIS NETO 

PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta pela UNIÃO (FAZENDA 

NACIONAL), por dependência aos autos da Falência de AUTO VIAÇÃO 

TRANSCAPITAL (PRINCESA DO SOL) LTDA (Processo nº 

27142-58.2009.811.0041 – Código 391759), que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1277782 Nr: 1139-51.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO 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 SOLANGE ADRIANA 

DA SILVA, por dependência aos autos da Falência do SUPERMERCADO 

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

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

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277785 Nr: 1140-36.2018.811.0041

 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: MARIA GENILZA SANTOS DE DEUS GUEDES

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

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B

 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 MARIA GENILZA 

SANTOS DE DEUS GUEDES, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1278111 Nr: 1263-34.2018.811.0041

 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: CLEVERTON DE PAULA VITOR

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

MECANICA TAVARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO GARCIA 

PEREIRA - OAB:16.080/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 42.994,71 (fl. 14), atualizado até 30/11/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 16/04/2015.

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.: 884726 Nr: 19669-45.2014.811.0041

 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: LUIZ EDILSON PAIXÃO COELHO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA, A B S DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, MARIA DEISE TORINO - OAB:7589B

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

 Visto.

RECONHEÇO o crédito no valor de R$ 19.781,98, em favor de LUIZ 

EDILSON PAIXÃO COELHO, 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 concursal 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 890250 Nr: 23368-44.2014.811.0041

 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: JUCIELLI DE SOUZA LIMA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, GUARACY CARLOS DE SOUZA - OAB:3287-MT

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

SILVA - OAB:6.565-MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

RECONHEÇO o crédito no valor de R$ 7.425,29, em favor de JUCIELLI DE 
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SOUZA LIMA, 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1078970 Nr: 831-83.2016.811.0041

 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: DOMINGOS COSTA DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATO - OAB:8566/MT

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

 Visto.

RECONHEÇO o crédito no valor de R$ 8.845,98, em favor de DOMINGOS 

COSTA DA SILVA, 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 extaconcursal 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079086 Nr: 910-62.2016.811.0041

 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: MARCELO RAMOS JUNIOR, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.

RECONHEÇO o crédito no valor de R$ 9.735,32, em favor de MARCELO 

RAMOS JUNIOR, 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):

 Cod. Proc.: 1204121 Nr: 6020-08.2017.811.0041

 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: NEIDE MARIA DOS SANTOS, 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, WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - OAB:15.080-A

 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,"Visto.

NEIDE MARIA DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ECOLÓGICA 

SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME (CÓDIGO 1061850), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 12.895,99, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 07/10).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestaram pela a inclusão 

do crédito em razão de não haver óbice a sua habilitação (fls. 13/15 e 

17/18).

Parecer do Ministério Público (fls. 19/21).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 12.895,99, resultante dos autos 

da reclamação trabalhista nº 0000362-70.2016.5.23.0003.

Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros".

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito de 

NEIDE MARIA DOS SANTOS, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 12.895,99, classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Decisão

Nº. Proc. 1003689-02.2018.8.0041

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: D. D. M. F. S/A e outras

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

MORAES OAB14.485/MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB 15.948/MT, 

JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB 16289, VITTOR ARTHUR 

GALDINO OAB 13.955/MT.

Vistos.

Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por D. D. M. F. S/A e 

outras, apontando um endividamento no valor de R$ 39.885.762,79 (trinta 

e nove milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e 

dois reais e setenta e nove centavos), entre credores trabalhistas, 

quirografários, garantia real, microempresa e empresa de pequeno porte, 

conforme relações juntadas nos ids. 11814541, 11814543, 11814544 e 

11814545.

1.Antes de analisar os pleitos formulados na exordial, cabe observar que, 

não obstante as requerentes tenham adequadamente atribuiu à causa o 

valor do seu endividamento, não houve recolhimento das custas judiciais.

Deste modo, e por não haver amparo legal, indefiro o pedido de 

recolhimento ao final, deverão as requerentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, recolhendo as custas processuais sobre o valor 

da causa, podendo realizar o parcelamento em até 06 vezes, consoante 

art. 98 do NCPC c/c art. 468, § 6º, do Provimento n. 41/2016-CGJ, nos 

termos e sob as penas do art. 321, parágrafo único, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

2.De acordo a Lei n. 11.101/2005, a petição inicial do pedido de 

recuperação judicial deve ser instruída com os documentos previstos no 

seu art. 51 (incisos I a IX), os quais são essenciais para que o juízo tenha 

subsídios iniciais de conhecer as reais condições da empresa devedora, 

especialmente no que concerne à sua viabilidade financeira, econômica e 

comercial.
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Isso porque o objetivo da lei é garantir a continuidade da atividade 

empresarial em razão dos benefícios sociais dela decorrentes, como 

criação de emprego e renda, geração e circulação de riquezas e 

recolhimento de tributos.

O simples deferimento do processamento da recuperação judicial, por si 

só, gera como consequência automática a suspensão de todas as ações 

ou execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias, dentre outras 

consequências legais importantes expostas no art. 52 da LRF.

Diante da relevância da decisão de deferimento do processamento da 

recuperação judicial, o legislador a condicionou à exatidão dos 

documentos referidos no art. 51 da LRF e ao cumprimento dos requisitos 

previstos no art. 48, buscando a legislação de regência evitar, portanto, o 

deferimento do processamento de empresa inviável, inexistente, 

desativada ou que não reúna condições de alcançar os benefícios sociais 

almejados pela aludida lei.

Entretanto, a análise ainda que preliminar da referida documentação 

prevista no art. 51 da LRF, pressupõe conhecimento técnico, a fim de que 

se possa saber o real significado dos dados informados pela devedora, 

bem como a correspondência de tais dados com a realidade dos fatos.

É necessária, ainda, a constatação da situação da empresa in loco, de 

modo a conhecer suas reais condições de funcionamento.

Tudo isso é fundamental para que o instrumento legal da recuperação da 

empresa seja utilizado de maneira correta, cumprindo sua função social, 

sem a imposição desarrazoada de ônus e prejuízos à comunidade de 

credores.

Conforme ideia mundialmente aceita, um sistema rígido de controle de 

recuperação de empresas e direitos dos credores é elemento fundamental 

para o bom funcionamento da economia e para a redução dos riscos e 

dos cursos de instabilidade financeira no mercado.

Nesse sentido, apesar de a Lei n°. 11.101/2005 não ter previsto 

expressamente uma perícia prévia de análise da documentação 

apresentada pela empresa requerente da recuperação judicial, o fato é 

que tal perícia deve ser inferida como consequência lógica do requisito 

legal estabelecido como condição para o deferimento do seu 

processamento, qual seja, a regularidade da documentação apresentada 

pelas devedoras.

Ademais, tal interpretação atende aos fins econômicos, sociais e jurídicos 

do instituto da recuperação judicial.

O inadvertido deferimento do processamento da recuperação judicial, 

apenas com base na análise formal pelo juízo dos documentos 

apresentados pelas devedoras, pode servir como instrumento de 

agravamento da situação dos credores, sem qualquer benefício para a 

atividade empresarial, diante da impossibilidade real de atingimento dos 

fins sociais esperados pela legislação.

Não se busca, evidentemente, a análise exauriente e aprofundada da 

empresa, mas, tão somente, uma verificação sumária da correspondência 

mínima existente entre os dados apresentados pelas devedoras e a sua 

realidade fática. Deferido o processamento, caberá aos credores decidir 

sobre a conveniência do plano de recuperação a ser apresentado pelas 

devedoras. Neste primeiro momento, repita-se, busca-se apenas e tão 

somente conferir a regularidade material da documentação apresentada 

pelas empresas devedoras.

Não dispondo a Vara de equipe técnica multidisciplinar para análise da 

adequação da documentação juntada pela empresa devedora, faz-se 

necessária a nomeação de perito para realização de avaliação prévia e 

urgente, a fim de fornecer elementos suficientes para que o Juízo analise 

com maior segurança o pedido de deferimento do processamento da 

recuperação judicial, com todas as importantes consequências 

decorrentes de tal decisão judicial.

Diante do exposto, determino a realização perícia prévia sobre a 

documentação apresentada pelas requerentes, de modo a indicar se 

todos os requisitos dos arts. 48 e 51 da LRF foram apresentados com a 

petição inicial, principalmente se os documentos contábeis estão de 

acordo com a legislação societária aplicável, constatando sua 

correspondência com os livros fiscais e comerciais, cabendo ainda ao 

expert fornecer dados sobre a regularidade e real situação de 

funcionamento da empresa, e se estaria alcançando os benefícios sociais 

almejados pela Lei n. 11.101/2005, tais como a criação de emprego e 

renda e geração e circulação de riquezas.

Nomeio para realização desse trabalho técnico preliminar a empresa CM 

Administração Judicial e Pericias Ltda. – EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.811.491/0001-70, com sede na Av. 

das Flores, nº 945, sala 106, Ed. SB Medical, Jardim Cuiabá, CEP. 

78.043-172, Cuiabá/MT, telefone: 65 9.8117-8737, endereço eletrônico: 

clayton@costamotta.com.br, representada pelo responsável técnico Sr. 

Clayton da Costa Motta, advogado inscrito na OAB/MT sob nº 14.870, 

contador inscrito no CRC sob o nº 9824/O-0, auditor independente inscrito 

no CNAI/CFC sob o nº 5246 e perito contador inscrito no CNPC/CFC sob o 

nº 3096, sendo ele profissional responsável, idôneo e competente.

Fixo a remuneração para essa perícia preliminar em R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), cujo montante se revela adequado e proporcional ao volume e 

responsabilidade dos trabalhos a serem desenvolvidos, observando-se 

que há nove empresas no polo ativo, e o expert deverá apreciar a 

documentação de cada qual.

O referido valor poderá ser pago em 03 (três) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo as empresas 

requerentes saldar a primeira parcela em 24 (vinte e quatro) horas, e as 

demais na mesma data dos meses subsequentes, mediante depósito direto 

na conta indicada pela empresa nomeada, que deverá expedir documento 

fiscal hábil a comprovar o pagamento.

Intime-se o perito para, em 24 (vinte e quatro) horas, manifestar sua 

concordância ou não na realização da perícia, diante da aceitação do 

profissional em assumir o encargo que lhe foi atribuído, deverá a 

Secretaria lavrar o termo de compromisso previsto no art. 33 da LRF.

Com o depósito, intime-se o perito com urgência, preferencialmente por 

telefone, advertindo-o de que o laudo de constatação e de perícia 

preliminar deverá ser apresentado em Juízo até 02/03/2018.

Com a perícia, conclusos.

Intimem-se.Cumpra-se, com urgência. Às providências.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães.Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010674-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TADASHI MIYAGAWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARTINS GODINHO DO NASCIMENTO OAB - SP284560 

(ADVOGADO)

VIVIANE NALONI OAB - SP187438 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNO ALVES DA SILVA (RÉU)

EDIMARA MARTINS DE OLIVEIRA (RÉU)

CLENIO TORQUATO DE SOUZA JUNIOR (RÉU)

THIAGO PINHEIRO DE ALENCAR (RÉU)

LOURENCO ALVES DE SOUSA (RÉU)

TANIA GOMES DA MATA (RÉU)

JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

LIENIR FERREIRA DE SOUZA CRISTINO (RÉU)

JOSE DOS PASSOS DE SOUZA (RÉU)

MARCELO MONTEIRO JOSE (RÉU)

MARINALVA DE FREITAS FERREIRA (RÉU)

MARIA HELENA DE AGUIAR (RÉU)

JOYCE LILIAN LOMBARDI (RÉU)

BENEDITA DAS GRACAS PEREIRA (RÉU)

ALEX CONCEICAO DE SOUZA SILVA (RÉU)

REGINALDO MARIO ALVES (RÉU)

JUCINEIA MARIA COLUNA ALMEIDA (RÉU)

TEREZA DE OLIVEIRA DOMINGOS (RÉU)

SEBASTIAO DOS SANTOS MEDEIROS (RÉU)

EVA MARIA DOS SANTOS (RÉU)

WELTON JONNY SANTOS SILVA (RÉU)

MARIA RAINILDE LOFFI (RÉU)

FRANCISCO PEDRO SOBRINHO (RÉU)

WANDERSON ANTUNES DE MEDEIROS (RÉU)

VERONICA CRISTINA DE ASSUNCAO DOS SANTOS (RÉU)

JOAO PAULO MADUREIRA DE AMORIM (RÉU)

INVASORES DESCONHECIDOS (RÉU)

CRISTIANE FERREIRA DE SOUSA (RÉU)

ISMAEL FERNANDES DA SILVA (RÉU)

CASSIANO RONDON DA SILVA (RÉU)
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DAMIAO ROCHA DA SILVA (RÉU)

WANESSA ANTUNES DE MEDEIROS (RÉU)

LAURA FRANCISCA DE ANDRADE FERREIRA (RÉU)

LUCIANO GOMES DOS REIS (RÉU)

LINDINALVA MATEUS DA SILVA (RÉU)

VICENTE FERREIRA DA SILVA (RÉU)

LUZINETE LEMOS DOS SANTOS (RÉU)

CELIA GONCALVES DE SOUZA (RÉU)

JUVENIL GOMES DE ASSIS (RÉU)

NEUSA ROSA DA SILVA SANTOS (RÉU)

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA (RÉU)

KAROLINE DE OLIVEIRA SOUZA (RÉU)

MARIA JACINTA DA CRUZ (RÉU)

RICARDINO SOUZA DE LARA (RÉU)

ETEVALDO MENDES DA SILVA (RÉU)

CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA (RÉU)

CRISTIANE SANTOS SILVA (RÉU)

JOSAFA DOS SANTOS FERREIRA (RÉU)

ALEXSSANDRO DA SILVA BARROS (RÉU)

DANIELE MARTINS SILVA (RÉU)

IVAN DA SILVA DE AZEVEDO (RÉU)

ANTONIO JUCIVAN FERREIRA DA COSTA (RÉU)

EUNICE SOARES DAS NEVES (RÉU)

ELIEL DOMINGOS (RÉU)

JACKSON DOS SANTOS FERREIRA (RÉU)

CRISTOVAO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS (RÉU)

JOAO MAURICIO DA SILVA AMORIM (RÉU)

HURBANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

CLERISTON DO VALE SOUZA (RÉU)

MANOEL GONCALVES DE QUEIROZ (RÉU)

ALCIDES PEREIRA DA COSTA (RÉU)

JUCILENE MAXIMO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT0004107A (ADVOGADO)

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

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

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

EXPEDIDO EDITAL E DEVE IMPRIMI-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

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

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

usque 1220 CNGC). Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1057226 Nr: 49638-71.2015.811.0041

 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: VOLMIR LOUREIRO DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA HACK, AGNALDO PORTILHO 

SOBRINHO, ROBERTO DE TAL, NEGUINHO DE TAL, MARCELO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473-O/MT, ILSON FERNANDES SANCHES - OAB:9008, JOSE 

ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498-A/MT

 Vistos.

Inicialmente, junto com esta decisão, o auto de constatação realizada nos 

autos de Código 1057213 – Numeração Única 49630-94.2015.8.11.0041, 

que foi realizada no local do conflito.

Compulsando os autos, verifico que é necessária a realização de 

audiência preliminar, visto que os documentos que instruem a inicial não 

são suficientes a demonstrar a posse da parte embargante, pelo que 

entendo necessária a realização de audiência.

 Desta forma, DETERMINO:

1. INTIMO a parte embargante da presente decisão, para emendar a inicial, 

no prazo de 05 dias para incluir o seu rol de testemunhas a serem ouvidas 

na audiência preliminar, ressalto que as testemunhas deverão ser 

intimadas para comparecimento à audiência nos moldes do artigo 455, 

caput, do CPC.

2. DESIGNO audiência preliminar para o dia 22/05/2018 às 16h30min.

 3. CITE-SE a parte embargada, por seus advogados, para contestarem a 

ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a 

defesa começa a contar a partir da intimação da decisão que deferir ou 

não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC), bem como 

INTIME-OS para comparecerem à audiência preliminar na data designada, 

esclarecendo que poderão intervir, desde que o façam por intermédio de 

advogado.

4. SUSPENDO o cumprimento da sentença proferida nos autos de Código 

1057213 – Numeração Única 49630-94.2015.8.11.0041, até a realização 

da audiência preliminar.

5. Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1057217 Nr: 49632-64.2015.811.0041

 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: DARIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA HACK, AGNALDO PORTILHO 

SOBRINHO, ROBERTO DE TAL, NEGUINHO DE TAL, MARCELO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2.DESIGNO audiência preliminar para o dia 22/05/2018 às 16h30min. 

3.CITE-SE a parte embargada, por seus advogados, para contestarem a 

ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a 

defesa começa a contar a partir da intimação da decisão que deferir ou 

não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC), bem como 

INTIME-OS para comparecerem à audiência preliminar na data designada, 

esclarecendo que poderão intervir, desde que o façam por intermédio de 

advogado.4.SUSPENDO o cumprimento da sentença proferida nos autos 

de Código 1057213 – Numeração Única 49630-94.2015.8.11.0041, até a 

realização da audiência preliminar.5.Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 465676 Nr: 33138-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO MARTINS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO KARA JOSÉ, NEWTON KARA JOSÉ, 

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CESAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14445/MT, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - OAB:3237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4.574

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte AUTORA para tomar 

ciência e manifestar-se, em cinco dias acerca da certidão do oficial de 

Justiça, datada de 30.08.2016, em relação ao réu Marcelo Kara José 

(único que resta ser citado), abaixo transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento à ordem da MM. Juíza de Direito da Segunda Vara 

Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, de posse do aludido 

mandado me dirigi á Avenida Joe Rodrigues do Prado, nº 260, bairro Santa 

Rosa por diversas vezes em dias e horários distintos, não sendo possível 

citar o requerido Marcelo Kara JOSE, em razão de não tê-lo encontrado 

pessoalmente, obtendo sempre a informação de que o devedor se 

encontra fora desta Comarca, mediante informação prestada pelo porteiro 

do Edifício Sr. Aparecido, que informou ao relatar que a dias que o mesmo 
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não visto, não tendo certeza mais acha que o requerido se encontra 

viajando. Razão pela qual o devolvo à sua origem para os devidos fins. E 

dou fé. Orivaldo Carvalhaes de Oliveira – Oficial de Justiça." Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017117-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELZITA DE OLIVEIRA (RÉU)

LUCINEI DE OLIVEIRA SANTOS (RÉU)

GILBERTO RENNER (RÉU)

DARGETA DE TAL (RÉU)

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (RÉU)

DWAINY CORREA KOSLOWSKI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1017117-85.2017.8.11.0041 AUTOR: SEBASTIAO PEREIRA RÉU: JOSE 

ANTONIO DOS SANTOS, DELZITA DE OLIVEIRA, LUCINEI DE OLIVEIRA 

SANTOS, GILBERTO RENNER, DWAINY CORREA KOSLOWSKI, DARGETA 

DE TAL Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido 

liminar proposta por SEBASTIÃO PEREIRA, contra JOSÉ ANTONIO DOS 

SANTOS, DELZITA DE OLIVEIRA, LUCINEI DE OLIVEIRA SANTOS, 

GILBERTO RENNER, DWAINY CORREA COSLOWKI, DARGETA DE TAL e 

DEMAIS que forem encontrados no local, tendo por objeto um imóvel rural 

denominado Lote 05, da Gleba Ribeirão Grande, com área de 338,9003 

hectares, no município de Nova Mutum. Afirma a parte autora que é 

legítimo proprietário do imóvel, objeto da lide, exercendo mansa e pacífica 

desde o ano de 1992, estando o bem devidamente registrado no INCRA, 

sob CCIR nº 901253103640-0. Relata que foi requerida inclusive a titulação 

do imóvel perante o INCRA ante o exercício longevo da posse sobre o 

bem. Afirma que houveram irregularidades perante o INCRA e fraudes 

praticadas na autarquia, que impediram a titulação do bem em seu favor, 

pelo que promoveu demanda judicial perante a Justiça Federal. Relata 

ainda INCRA também manejou demanda em desfavor do requerido, e no 

ano 2003 a Justiça Federal determinou a imissão de posse do INCRA no 

imóvel, mas que posteriormente teria sido revertida a decisão em seu 

favor, permanecendo na posse do imóvel. Quanto ao esbulho, afirma que 

em maio de 2016, houve um esbulho na área vizinha, e que os requeridos 

estariam invadindo diversas áreas. Que os vizinhos demandaram 

judicialmente a reintegração de posse de suas áreas, e quando do 

cumprimento das liminares, os réus invadiram a área do autor, em 12 de 

Outubro de 2016. Os autos foram distribuídos inicialmente perante a 

comarca de Nova Mutum. Com a inicial vieram os documentos de Id. 

7868764; 7968766; 7968775; 7868778; 7868785;. O juízo de Nova Mutum, 

indeferiu a justiça gratuita pretendida pela parte autora, bem como 

determinou a correção do valor da causa, conforme Id. 7968792 – Pág. 1 e 

2. O autor emendou a inicial para corrigir o valor da causa para R$ 

56.900,00 (cinquenta e seis mil e novecentos reais), referente ao valor 

declarado no ITR, bem como requereu a reconsideração da decisão que 

indeferiu a justiça gratuita. Com a manifestação, vieram os documentos de 

Id. 7968792 – Pág. 8 a 16. O juízo de Nova Mutum declinou da 

competência, conforme decisão de Id. 7968792, Pág. 17 a 19. Os autos 

foram recebidos por este juízo e deferida a justiça gratuita à parte autora, 

conforme Id. 8006387. Instado, o Ministério Público ofertou parecer pelo 

indeferimento da liminar e prosseguimento do feito, ante a ausência de 

demonstração de posse pela parte autora, conforme Id. 8070976. Na 

decisão de Id. 8123573, foi determinado a realização de audiência de 

justificação na comarca de Nova Mutum, bem como determinada a citação 

dos réus para que pudessem comparecer ao ato. A parte autora foi ainda 

intimada a juntar documentos que corroborassem para a demonstração da 

posse, e determinada a comunicação ao INCRA acerca do conflito para 

querendo, manifestar interesse. O edital de citação foi expedido conforme 

Id. 10097553 e a parte intimada a retirá-lo para providenciar a sua 

publicação. A carta precatória foi devidamente cumprida e juntada aos 

autos conforme Id. 10571975. O Ministério Público ofertou parecer sob Id. 

10885865, reiterando o parecer pelo indeferimento da liminar, ante a 

ausencia de demonstração de posse, bem como haver nos autos o 

relatório do INCRA que, em 2003, demonstrou que o autor seria apenas 

meros interessados na posse e domínio das terras, sem nelas exercer 

efetivamente a posse, com investimentos e atendimento da função social 

da propriedade. Na decisão de Id. 11367258, o autor foi intimada a juntar 

novamente os documentos juntados na inicial, que restaram prejudicados 

no momento da digitalização pelo distribuidor desta comarca. O autor 

juntou os documentos conforme Id. 11525734 a 11526385. É o relatório. 

Decido. A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao 

possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade ou em seus 

direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou 

esbulho. Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a 

demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a 

positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede 

de liminar, encontrando-se esse rol disposto perante a intelecção do artigo 

561 do Código Civil, assim dispõe: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a 

sua posse; Il - 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”. 

(destaquei). Quando se suscita posse mansa/pacífica/tranquila, trata-se 

daquela que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente 

de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da 

posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer 

outro ato ilícito. Sobre a posse, os doutrinadores Cristiano Chaves de 

Farias e Nelson Rosenvald, ensinam que: “(...) A posse será tutelada 

como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade 

fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo 

por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação 

econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser 

ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, 

seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em 

situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o 

possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao 

desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição 

de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso 

aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer demanda 

possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação 

possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica 

que confiram eventual titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) Com relação à 

posse, entendo que esta não restou devidamente demonstrada pela parte 

autora com os documentos juntados na inicial, e ainda com o depoimento 

da testemunha prestado em audiência de justificação. Como bem 

salientado pelo Ministério Público, a vistoria do INCRA demonstrou que o 

autor não exercia a posse sobre o imóvel, no ano de 2003. Além disto, a 

parte não trouxe um documento sequer e nem mesmo tece comentários 

sobre como a posse era exercida, se criava gado, se desenvolvia 

atividade de agricultura familiar. O autor foi inclusive intimado a apresentar 

novos documentos hábeis à demonstração da posse sobre a área 

pretendida, no entanto, quedou-se inerte. Não tem emissão de CCIR 

recente, como prova a demonstrar que os documentos estão regulares 

sobre a área. A testemunha Carlos afirmou que, conheceu Manoel autor 

desde 1995, quando ele passou a trabalhar no local, que na época a área 

era pouco aberta, aproximadamente 70 hectares, de um total de 300 

hectares. Que esteve na área apenas duas ou três vezes em todo esse 

período. Acerca do esbulho, afirmou que Manoel pediu para que a 

testemunha fosse dar manutenção na sua bomba de água. Que quando foi 

instalar a bomba, visualizou a construção dos barracos na área. Afirmou 

que há cercas na área, mas não sabe se em todo o perímetro. Quanto às 

benfeitorias, que havia algumas plantações de árvores frutíferas, como 

limão, laranja, abacaxi, pupunha, caju, manga. Sobre esse aspecto é 

salutar trazer a lição do doutrinador Elpídio Donizetti: “(...) A tutela 

possessória pode ser exercida em juízo possessório ou petitório, a 

depender do fundamento subjacente ao pedido de proteção. No juízo 

possessório, buscam exercer as faculdades jurídicas oriundas da posse 

em si mesma considerada, sem cogitar qualquer outra relação jurídica. No 

juízo possessório (ius possessionis), protege-se a posse pelo simples 

fato de ser ela um direito subjetivo digno de tutela. O fundamento da 
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pretensão é a posse. Por outro lado, no juízo petitório (ius possidendi), a 

proteção a posse tem como substrato o direito de propriedade, ou seja, 

busca-se a posse como fundamento da titularidade do domínio. A 

consequência pratica de tal distinção reside no fato de que, na ação 

possessória, não cabe discutir a propriedade, porquanto a causa de pedir 

e o pedido versam apenas sobre a posse. Somente no juízo petitório, 

fundado, obviamente, na posse decorrente da propriedade, é que se 

poderá falar em discussão acerca do domínio. (...) Quanto ao proprietário 

que sofre esbulho na sua posse, duas alternativas lhe são conferidas 

pelo ordenamento jurídico: ajuizar ação reivindicatória com vistas a reaver 

a posse com base na propriedade ou ação de reintegração de posse com 

fundamente unicamente na ofensa à sua posse física anterior. Se optar 

pela segunda alternativa, o pleito será examinado sem levar em 

consideração a sua condição de proprietário. Além disso, o proprietário 

deverá demonstrar que, no momento do esbulho, exercia poder de fato 

sobre a coisa. ”. (DONIZETTI, Elpídio - Curso Didático de Direito Processual 

Civil – 15ª edição - Ed. Atlas, 2011, p. 1229) Conforme ressaltado pelo 

Ministério Público, há graves incongruências na inicial, em que não 

constam elementos suficientes a demonstrar a posse anterior do autor 

sobre a área do lote 5. Desta feita, uma vez que as provas carreadas aos 

autos não são suficientes para comprovar, em cognição sumária não 

exauriente, a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, muito menos 

que o imóvel viesse a cumprir a sua função social, acolho o parecer 

ministerial e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado pelo autor no imóvel 

descrito na inicial. 1. Retifique-se a autuação no sistema do PJE, afim de 

incluir no polo passivo os réus que se apresentaram na audiência de 

justificação e que também foram citados pelo oficial e justiça conforme Id. 

10571975, Pág. 17 a 18, bem como os respectivos patronos para que 

possam receber as intimações. 2. INTIME-SE os réus da presente decisão, 

para, querendo, apresentar contestação, bem como que este juízo, ad 

cautelam, determina a restrição de derrubada e/ou abertura de novas 

áreas dentro do imóvel, bem como de modificação do estado em que se 

encontra. 3. Intimo a parte autora para que promova a citação por edital, 

no prazo de 15 dias. 4. Decorrido o prazo do edital, encaminhem-se os 

autos para a Defensoria Pública, nos moldes do art. 554, § 1°, do CPC. 5. 

Dê ciência ao Ministério Público desta decisão. 6. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito [1] DE FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. 

Curso de Direito Civil – Direitos Reais: volume 5. 8ª edição,revista, ampliada 

e atualizada. Editora: JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037130-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALAZAR GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Claudiano (RÉU)

Aline (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1037130-08.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO SALAZAR GARCIA RÉU: 

ALINE, CLAUDIANO Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse 

com pedido liminar proposta por ANTONIO SALAZAR GARCIA, contra 

ALINE e CLAUDIANO E OUTROS, tendo por objeto um imóvel denominado 

Chácara 18 – no loteamento denominado Parque Humaitá II, nesta comarca 

de Cuiabá. Afirma o autor que é proprietário do lote, que possui 16.799,03 

m², tendo sido adquirido em 1.987, mas que ficou sabendo que o imóvel foi 

invadido no final de 2015, por aproximadamente 50 famílias. Com essa 

informação, obtida através de um amigo, foi até o local e não consegui 

obter sucesso na desocupação da área. Com a inicial vieram os 

documentos de Id. 11063408 a 11063410. Instado o Ministério Público 

ofertou parecer conforme Id. 11332008, pelo indeferimento da liminar, por 

tratar-se de ocupação com mais de ano e dia, conforme admitido pela 

própria parte autora, em sua inicial, e também pela total ausência de 

demonstração de posse sobre a Chácara 18, objeto desta lide. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. A legislação Civil Brasileira (art. 

560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença na 

posse da propriedade ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos 

atos ilegais de turbação ou esbulho. Entretanto, para a referida mantença, 

necessário se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos 

instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou 

reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol 

disposto perante a intelecção do artigo 561 do Código Civil, assim dispõe: 

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - 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”. (destaquei). No entanto, para 

concessão de medida liminar, e adoção do rito especial das ações 

possessórias há a necessidade que a posse tenha sido molestada a 

menos de ano e dia, conforme determina o artigo 558 do CPC: Art. 558. 

Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as 

normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de 

ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo 

único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, 

não perdendo, contudo, o caráter possessório. (grifo nosso) No caso dos 

autos, a parte autora admite em sua inicial que o esbulho ocorreu ao final 

do ano de 2015, ou seja, quase dois anos antes da propositura da 

presente demanda, o que impede a concessão de liminar. Não é o caso de 

designação de audiência de justificação, pois esta se faz necessária para 

análise da liminar, nos termos do artigo 562 do CPC, o que não se aplica ao 

caso, por tratar-se de posse velha, em que há expressa proibição de 

concessão de liminar. Desta feita, ante o lapso temporal decorrido entre o 

suposto esbulho, e a propositura da ação, nos termos do artigo 558 do 

CPC, e não havendo pedido de antecipação de tutela, acolho o parecer 

ministerial e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado pelo autor no imóvel 

descrito na inicial. Determino ainda: 1. CITEM-SE os réus encontrados no 

imóvel para contestarem a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC) e 

expeça-se edital de citação daqueles 2. Expeça-se edital de citação de 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com prazo 

de 20 (vinte) dias, e desde logo nomeio a Defensoria Pública para atuar na 

defesa destes. 3. DETERMINO que a parte autora tome providências para 

dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para 

tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e 

outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 

554, §3°, do CPC. 4. Da mesma forma, cientifique-se o INTERMAT e o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ sobre a existência do conflito, ENCAMINHANDO 

CÓPIA do georreferenciamento da área, se houver, e/ou croqui de 

localização a fim de que informe a este juízo: a. - se a área incide sobre 

terras devolutas ou arrecadas pelo Estado de Mato Grosso ou pelo 

Município de Cuiabá; b. - se existe algum processo de regularização de 

ocupação envolvendo a referida área e, em caso positivo a remessa de 

cópias a este juízo; c. - qualquer outro fato que entendam relevante trazer 

ao conhecimento deste juízo para análise dos autos; d. - eventual 

interesse no feito, caso em que deverá se manifestar através da 

Procuradoria do Estado ou do Município, respectivamente 5. Ressalte-se 

que os ofícios a serem encaminhados para o INTERMAT e MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, deverão ser acompanhados de cópia da inicial e documentos que 

a instruíram onde constem dados de localização e limites da área, tais 

como cópias de matrículas e, principalmente georreferenciamento com o 

memorial descritivo. 6. Dê ciência à Defensoria Pública, por se tratar de 

conflito coletivo envolvendo parte hipossuficientes, nos termos do art. 

565, § 2°, do CPC. 7. Dê ciência ao Ministério Público desta decisão.
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1036820-02.2017.8.11.0041 AUTOR: PLISB COMERCIAL E 

PARTICIPACOES LTDA RÉU: MEGA LOTÉRICA LTDA Vistos. Trata-se de 

ação de reintegração de posse, com pedido de liminar proposta por PLISB 

COMERCIAL E PARTIPAÇÕES LTDA, em desfavor de MEGA LOTÉRICA 

LTDA-ME, tendo por objeto uma loja localizada no imóvel na Avenida 

Fernando Corrêa, nº 2.848 – Bairro Coxipó, nesta comarca. Afirma a parte 

autora que é proprietária do imóvel exercendo a posse desde 16/08/1996, 

quando passou a locar o imóvel ao Supermercado Modelo Ltda, até que 

este faliu. Relata ainda que após a falência passou a locar para a empresa 

SDB Comércio de Alimentos Ltda, e que dentro do referido imóvel existe 

uma loja que seria ocupada ilegalmente pela parte requerida. Afirma ainda 

que notificou a requerida, para que no prazo de trinta dias desocupasse o 

imóvel, contados a partir de 07 de março de 2017, mas que a parte ré não 

desocupou o imóvel. Aduz ainda que manejou ação de imissão de posse 

que foi extinta, e que não tem qualquer relação jurídica que autoriza a 

ocupação pela requerida. A autora foi intimada conforme decisão de Id. 

11109821, para que emendasse a inicial trazendo aos autos a informação 

de qual loja foi ocupada pela parte requerida, bem como quando ocorreu o 

esbulho praticado pelo réu, e de que forma, sob pena de indeferimento. A 

autora na petição de Id. 11495722, identificou o espaço ocupado pela ré, e 

quanto ao esbulho, afirmou que recuperou a posse do imóvel no ano de 

2014, quando locou para a empresa SDB. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Em que pese a emenda à inicial, e os documentos 

juntados, entendo necessária a realização de audiência de justificação, 

nos termos do artigo 562 do CPC. Desta forma, DETERMINO: 1. INTIMO a 

parte autora para, que, no prazo de 05 dias emende a inicial apresentando 

o seu rol de testemunhas pra oitiva na audiência de justificação, que 

deverão ser intimadas para comparecimento à audiência nos moldes do 

artigo 455, caput, do CPC. 2. DESIGNO audiência de justificação para o dia 

18/04/2018 às 13h15min. 2. CITE-SE a parte ré para contestar a ação no 

prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa 

começa a contar a partir da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC), bem como INTIME-A para 

comparecer à audiência de justificação na data designada, esclarecendo 

que poderá intervir, desde que o façam por intermédio de advogado. 

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito
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Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036814-92.2017.8.11.0041 AUTOR: PLISB COMERCIAL E 

PARTICIPACOES LTDA RÉU: PET MANIA - COMERCIO E SERVICOS PARA 

ANIMAIS LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse, 

com pedido de liminar proposta por PLISB COMERCIAL E PARTIPAÇÕES 

LTDA, em desfavor de PET MANIA – COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA 

ANIMAIS LTDA – ME, tendo por objeto uma loja localizada no imóvel na 

Avenida Fernando Corrêa, nº 2.848 – Bairro Coxipó, nesta comarca. 

Afirma a parte autora que é proprietária do imóvel exercendo a posse 

desde 16/08/1996, quando passou a locar o imóvel ao Supermercado 

Modelo Ltda, até que este faliu. Relata ainda que após a falência passou a 

locar para a eempresa SDB Comércio de Alimentos Ltda, e que dentro do 

referido imóvel existe uma loja que seria ocupada ilegalmente pela parte 

requerida. Afirma ainda que notificou a requerida, para que no prazo de 

trinta dias desocupasse o imóvel, contados a partir de 07 de março de 

2017, mas que a parte ré não desocupou o imóvel. Aduz ainda que 

manejou ação de imissão de posse que foi extinta, e que não tem qualquer 

relação jurídica que autoriza a ocupação pela requerida. A autora foi 

intimada conforme decisão de Id. 11109702, para que emendasse a inicial 

trazendo aos autos a informação de qual loja foi ocupada pela parte 

requerida, bem como quando ocorreu o esbulho praticado pelo réu, e de 

que forma, sob pena de indeferimento. A autora na petição de Id. 

11495904, identificou o espaço ocupado pela ré, e quanto ao esbulho, 

afirmou que recuperou a posse do imóvel no ano de 2014, quando locou 

para a empresa SDB. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Em 

que pese a emenda à inicial, e os documentos juntados, entendo 

necessária a realização de audiência de justificação, nos termos do artigo 

562 do CPC. Desta forma, DETERMINO: 1. INTIMO a parte autora para, que, 

no prazo de 05 dias emende a inicial apresentando o seu rol de 

testemunhas pra oitiva na audiência de justificação, que deverão ser 

intimadas para comparecimento à audiência nos moldes do artigo 455, 

caput, do CPC. 2. DESIGNO audiência de justificação para o dia 19/04/2018 

às 13h15min. 2. CITE-SE a parte ré para contestar a ação no prazo de 15 

dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa começa a 

contar a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar 

(art. 564, parágrafo único, CPC), bem como INTIME-A para comparecer à 

audiência de justificação na data designada, esclarecendo que poderá 

intervir, desde que o façam por intermédio de advogado. Cuiabá, 21 de 

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

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032395-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE ARRUDA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA BAPTISTA CAPRIATA OAB - MT22801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO PEREIRA PINTO (RÉU)

Outros Interessados:

ANTONIO MAGNO RIBEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1032395-29.2017.8.11.0041 AUTOR: MARINETE DE ARRUDA PINHEIRO 

RÉU: ALUIZIO PEREIRA PINTO Vistos. Trata-se de ação de reintegração de 

posse, proposta por MARINETE DE ARRUDA PINHEIRO, em desfavor de 

ALUIZIO PEREIRA PINTO, tendo por objeto imóvel localizado na Rua Fábio 

Leite, Quadra 155, Lote 16 antiga Rua Vicente Vuolo loteamento Altos da 

Serra II, nesta comarca. Não obstante o arrazoado exposto pela autora e a 

documentação juntada, entendo necessária à realização da audiência de 

justificação do alegado, nos termos do art. 562, do CPC, para melhor 

esclarecimento sobre a sua posse fática e esbulho no imóvel em litígio. 

Desta forma, DETERMINO: 1. INTIME-SE a parte autora para, que, no prazo 

de 05 dias emende a inicial apresentando o seu rol de testemunhas pra 

oitiva na audiência de justificação, que deverão ser intimadas para 

comparecimento à audiência nos moldes do artigo 455, caput, do CPC. 2. 

DESIGNO audiência de justificação para o dia 24/04/2017 às 13h15min. 3. 

CITE-SE a parte ré para contestar a ação no prazo de 15 dias (art. 335, 

NCPC), ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir 

da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, NCPC), bem como INTIME-A para comparecer à audiência 

de justificação na data designada, esclarecendo que poderá intervir, 

desde que o façam por intermédio de advogado. 4. Defiro à autora os 

benefícios da justiça gratuita, vez que presentes os requisitos do artigo 98 

do CPC. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004367-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 
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para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado pela parte REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1026639-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ARRUDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s) – Carta Precatória. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018891-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATH DA SILVA ROSARIO (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado pela parte 

AUTORA. Nada Mais.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020645-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MIGUEL MIRANDA DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado pela parte 

AUTORA. Nada Mais.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022822-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE HAHN MALLMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado pela parte REQUERIDA. Nada Mais.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020105-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BERTULIO NINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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 15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado pela parte REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019418-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMIR LUIS DO CARMO MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA VIEIRA CAPUANO OAB - SP150345 (ADVOGADO)

 

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, efetuarem o recolhimento da 

Taxa de Desarquivamento. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021253-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY JOAO SEBA VIANA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

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 estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais, sob pena de inscrição na divida ativa e posterior 

execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019020-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO PORTILHO SOBRINHO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 11557262 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019551-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DE SOUZA TAQUES (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)
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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 AUTORA 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11395725 ao Id. 11395765) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002864-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY AUXILIADORA QUEIROZ MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURIVAL DIAS PEDROSO OAB - MT0013254A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORACINA QUEIROZ DE BARROS (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente – art. 1218 § 1º da CNGC/TJMT – e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o(s) 

advogado(s) da PARTE AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntarem aos autos o resumo da inicial (formato WORD), a fim de viabilizar 

a citação/Intimação via Edital. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006425-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MAIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11494548 ao Id. 11494547) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018916-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RODRIGO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11590217 ao Id. 11590274) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016167-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11607357 ou Id. 11607394) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1020467-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIA CIDADE EDITORA GRAFICA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA OAB - MT7230/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ HEINZ OAB - RS15075 (ADVOGADO)

 

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), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006743-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DOUGLAS ALVES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022114-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL EDSON DE BARROS (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)

 

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), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006236-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDO 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)

 

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), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003727-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022701-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON GUIMARAES FERNANDES (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006111-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMAR OTAVIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013026-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS CHAVES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004589-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS (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)

 

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), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013554-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON MATIAS SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 11221012 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003359-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE JESUS CAMARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 11221176 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007048-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR APARECIDO DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 11221659 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001488-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILZE CAMPOS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

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 estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 11221887 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003726-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id.11222299– , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001485-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PEIXOTO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11222740– , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002332-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROGERIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11223083 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005852-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISCIO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11223286 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018179-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT0013786A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais, sob pena de inscrição na divida ativa e posterior 

execução fiscal. Nada Mais.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003223-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMIL ABDEL ZAROUR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11557367 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019571 Nr: 31642-60.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAFENATE RODRIGUES 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: 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 a parte REQUERENTE ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1170810 Nr: 40536-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER LUIZ VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 350974 Nr: 21496-04.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CAMILA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITALO RICARDO PANATO 

PASSOS - OAB:15.766, PAULO BASTOS BARREIROS NEVES - 

OAB:156009, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12.513/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A

 Vistos.

DEFIRO os petitórios de fls. 156 e 170, de baixa da averbação premonitória 

(n. 11) levada a efeito à margem da matrícula n. 1.100 do 1º Serviço de 

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Paranatinga/MT, 

o que deverá ser realizado mediante a expedição de Ofício, uma vez que o 

Juízo está garantido pela penhora realizada através do sistema Bacenjud 

(fl. 98).

De igual modo, defiro o levantamento do valor penhorado à fl. 98, devendo 

ser expedidos para tanto os competentes alvarás, constando os dados 

bancários informados, conforme requerido à fl. 156 (NCPC, 904, I, 905, I e 

II, e 906).

Sem prejuízo, manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de 

direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção por 

este Juízo com a sua concordância tácita acerca da satisfação da 

obrigação e consequente extinção do feito.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 798529 Nr: 4918-87.2013.811.0041

 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: JESSICA PEREIRA KUHN, JPK, JPK, JCPK, VPK, 

CLARICE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO CENTRO 

OESTE LTDA, HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7.229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213/MT, WESSON 

ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida 

intimada, na pessoa de seus advogados, via DJE, para se manifestar 

sobre a petição de fl. 995/996, na qual há a apresentação dos honorários 

propostos pela perita (valor R$ 6.000,00), no prazo de 05 (cinco) dias, 

postulando o que entender de direito e, em caso de concordância, realizar, 

no mesmo prazo, o depósito de referida quantia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 947058 Nr: 58598-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA CRISTINA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n. 58598-50.2014.811.0041

Código 947058

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

79/82 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. 72/74).

A credora, intimada, concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fl. 76)

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$ 15.507,50 (quinze mil, quinhentos e sete reais e cinquenta 

centavos) (fl. 74).

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. 76.

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.: 1036152 Nr: 39666-77.2015.811.0041

 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: JOÃO JUNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA TEIXEIRA BARCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MOLINA 

BARCELLOS - OAB:8591

 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, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 446764 Nr: 21003-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA XAVIER DA CONCEIÇÃO

 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/MT

 Código 446764

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. 141/142).

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 
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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, 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.: 721584 Nr: 17090-32.2011.811.0041

 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): MARCELO DE SIQUEIRA SANTOS, BENEDITA 

SIQUEIRA SANTOS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 Vistos.

Traga o exequente novo demonstrativo do débito atualizado, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811020 Nr: 17521-95.2013.811.0041

 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: WESLEY MARQUES MELHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA LTDA, WALTER MACHADO 

RABELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

OAB:3213, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Vistos.

Retifique-se o polo ativo desta ação, incluindo-se nele a herdeira do autor 

falecido Wesley Marques Melhado, Sophia Emanuely Marques de Souza, 

menor, absolutamente incapaz, representada por sua genitora Suzana 

Esmeralda de Souza.

Cite-se, por correio, o Espólio de Walter Machado Rabello Júnior, na 

pessoa da sua herdeira Vivian Cárita de Figueiredo Rabello, no endereço 

declinado à fl. 113, para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias (NCPC, 690, PU).

Após, diante da existência doravante de interesse de incapaz, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal (NCPC, 

178, II).

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892701 Nr: 25035-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ARÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/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 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.: 948065 Nr: 59174-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE SIQUEIRA SANTOS, BENEDITA SIQUEIRA 

SANTOS DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

PROFISSIONAIS DO CREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÂO, extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 316 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.Condeno 

os embargantes ao pagamento das custas e das 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 serem beneficiários 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 e translade-se cópia desta sentença para o feito executivo em 

apenso, remetendo-se estes autos ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo.Às providências. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1070302 Nr: 55532-28.2015.811.0041

 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: CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER LUIZ PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Botelho Oliveira 

Marques - OAB:256133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1270378 Nr: 27767-14.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO CURVO MUNIZ, WALFREDO 

BATISTA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA - OAB:8506A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença.

 Intimem-se os devedores, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.
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Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se os devedores não efetuarem tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1273235 Nr: 28727-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITORA E IMPRESSORA CENTRO OESTE LTDA, ASSIS, 

CASTRO, VIGO, STUART ADVOGADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:OAB/MS 10.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:9827

 Vistos.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença.

 Intimem-se os devedores, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se os devedores não efetuarem tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860707 Nr: 2278-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR RODRIGUES BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699-B/MS

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia com o perito Thyago Jorge Machado.

Data: 20/03/2018

Horário: 15:00h

Local: Fórum de Cuiabá, secretaria da 3ª vara cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 869267 Nr: 8991-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CAMILA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITALLO RICARDO PANATO 

PASSOS - OAB:15.766-MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:105124

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÂO, extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 316 e 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a 

embargante ao pagamento das custas e das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 2º, 

e 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e translade-se cópia 

desta sentença para o feito executivo em apenso, remetendo-se estes 

autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.Às providências. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 923006 Nr: 45239-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO JOSE CAROLINO

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

SEGURO S/A

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

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o não comparecimento na perícia designada, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928558 Nr: 48516-57.2014.811.0041

 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: ARI MARIA DE CAMARGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS OTTONI - 

OAB:16.785 DF

 Nos termos da legislaão vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia com a Real Brasil Consultoria Ltda.

Data: 05/03/2018.

Horário: 14h30 min

Local: avenida historiador Rubens de Mendonça, nº 1.856, edifício Office 

Tower, sala 1403, Bosque da Saúde- CEP 78.050-000-Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929228 Nr: 48842-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO RODRIGUES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o não comparecimento na perícia designada, sob 

pena de arquivamento dos autos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1071717 Nr: 56176-68.2015.811.0041

 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: JOSÉ FIDELIS MENDES LUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092852 Nr: 7439-97.2016.811.0041

 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: ANDERSON DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o não comparecimento na perícia designada, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143300 Nr: 28816-27.2016.811.0041

 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: SAMUEL DA CONCEIÇÃO

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

 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o não comparecimento na perícia designada, sob 

pena de arquivamento dos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 709380 Nr: 2260-61.2011.811.0041

 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: SKY BLUE ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIR BLEMER DE 

CARVALHO - OAB:11.595 MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913226 Nr: 39021-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO FLORAIS LTDA, DIEGO 

JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT, GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO 

- OAB:18.498/MT

 Homologo a desistência da testemunha da parte requerida Elton Douglas 

Barros Do Carmo

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, depois o réu, no prazo de 15 (quinze) dias e 

mediante intimação com fundamento no artigo 364 § 2º do CPC/15.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 328524 Nr: 1147-77.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANTO FODERARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ, 

REYNALDO DE MAGALHÃES PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduino - OAB:13587/MT, DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES - 

OAB:3726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - OAB:11.218-B/MT

 Vistos em correição.

Cuida de Ação de Despejo c.c Cobrança em se de cumprimento de 

sentença movida por ANTONIO SANTO FODERARO em face de 

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ e REYNALDO DE MAGALHÃES 

PASSOS.

Infere-se que a parte exequente informa por meio da petição de fls. 

253/254 que houve a quitação do débito executado.

Em face da à quitação a extinção da execução é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Procedo ao desbloqueio no Sistema RENAJUD em relação às restrições 

de fls. 238/246.

Sem condenação em honorários.

Custas remanescentes a cargo da executada.

Transita em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913926 Nr: 39440-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIMAN ECOTURISMO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREND FAIRS E CONGRESSES OPERADORA 

DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA, AVIS RENT A CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/MT, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN LUIZ CASTRESE - 

OAB:250.138-SP, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476/MT, 

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - OAB:7061/MT
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 Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, depois o ré Trend Fair, e a seguir para a 

requerida Avis Rent a Car, no prazo de 15 (quinze) dias, e mediante 

intimação e assegurada a vista dos autos, com fundamento no artigo 364 

§ 2º do CPC/15.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1087145 Nr: 4799-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISAEL SILVA DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e 

Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Elmo 

Engenharia Ltda em desfavor de Misael Silva de Sales, ambos já 

qualificados nos autos.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado nÀs fls. 93, 

tendo em vista que a parte requerida já adimpliu com os débitos em 

atrasos.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação, formulado pela 

requerente.

Em consequência, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Custas remanescentes a cargo da parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fulcro no art. 895, §2º do CPC.

Transitada em julgado, determino o arquivamento do feito com as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1098739 Nr: 10076-21.2016.811.0041

 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: ALCIRO HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA-ME, THIAGO TAMM LIMA, LUDMILA LACORTE TAMM, JEFFERSON 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan Pereira Silveira - 

OAB:187375

 Infere-se que o RAI n.º 1001640-82.2016.8.11.0000 não foi recebido com 

efeito suspensivo (fls. 153/verso).

Apesar de a parte ré ter interposto agravo regimental, não há qualquer 

deliberação do órgão superior.

Assim, indefiro o pedido de reconsideração de fls. 564.

Considerando que a parte ré deixou transcorrer o prazo sem cumprir o 

pedido liminar, procedo ao bloqueio da quantia de R$ 54.379,00 (cinquenta 

e quatro mil trezentos e setenta e nove reais) convênio BACEN JUD.

Segue anexo o protocolo e resposta

No mais, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será saneado, com a apreciação de eventuais 

preliminares e das provas pretendidas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 850961 Nr: 53958-38.2013.811.0041

 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: SELMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BLUE ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com fundamento 

no artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação monitória ajuizada por Selma Costa em face de Sky Blue 

Escola de Aviação Civil LTDA para condenar o requerido ao pagamento 

dos cheques no valor total de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao 

mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da data do respectivo 

vencimento (fls. 26, 27, 28).Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado da presente demanda, fica 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se na 

forma executiva (art. 702, §8º, do CPC).Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915239 Nr: 40358-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA MARIA DA CONCEIÇAO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

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

CRISTINE PEREIRA KOCH - OAB:8428/MT

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

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

OAB:OAB/MT 3127-A, SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/MT

 Defiro o pedido da douta advogada da parte autora e concedo o prazo de 

05 (cinco) dias para que esta proceda com a juntada de 

substabelecimento.

Homologo a desistência da oitiva da parte autora e da preposta da 

requerida, bem como a inquirição das testemunhas da autora Ildete 

Gonçalves De Jesus E Alexandrina Ferreira Ponoceno.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, depois o réu, no prazo de 15 (quinze) dias e 

mediante intimação com fundamento no artigo 364 § 2º do CPC/15.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1128002 Nr: 22145-85.2016.811.0041

 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: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, confirmando a liminar concedida, para 

DECLARAR a inexistência do débito questionado, originalmente no valor de 

R$2.825,69 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove 

centavos), e condenando a parte requerida ao pagamento:a) de danos 
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morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso em 

01/11/2015 (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).b) restituição em dobro 

do valor cobrado indevidamente, equivalente a R$ R$155,49 (cento e 

cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso em 

12/02/2015 (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do efetivo prejuízo, ocorrido em 12/02/2015 (Súmula 43 do 

STJ).Considerando a sucumbência, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1187650 Nr: 431-35.2017.811.0041

 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: REJANE BUSS SONNENBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BUSS SONNENBERG - 

OAB:18389/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com 

Pedido de Material, Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

Rejane Buss Sonnenberg em desfavor de Clínica Souza Brito, ambos já 

qualificados nos autos.

Na petição de fls. 158, a parte autora requer a desistência da ação, uma 

vez que houve celebração de acordo nos autos de nº 

22431-34.2014.811.0041.

O Código de Processo Civil é claro ao determinar que será necessário o 

consentimento do réu quando a desistência ocorrer após o oferecimento 

da contestação, conforme o disposto no art. 485, § 4º, CPC.

Compulsando os autos, verifico que a parte ré apresentou concordância 

com o pedido de desistência às fls. 158.

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação, formulado pela 

requerente.

Em consequência, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Sem custas processuais.

Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas 

baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003189-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

VALDECIR MESSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003189-33.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intimem-se as partes 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, juntando ainda os documentos pessoais do autor 

Valdeci, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em igual prazo, 

deverá a autora Grêmio Desportivo regularizar a sua representação 

processual, vez que a procuração acostada aos autos é especifica para 

um ação judicial de cobrança. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de 

fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003690-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES VAZ DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003690-84.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003543-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ORTEGA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIEBRANTZ ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME (RÉU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003543-58.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício, 

tendo em vista que a cópia da CTPS é insuficiente para demonstrar a 

hipossuficiência. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a 

para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, 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, 21 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003861-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA TAMBOSI VAREIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMI-KA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP 

(RÉU)

C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003861-41.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 
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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). Em igual prazo deverá regularizar sua representação, 

apresentando cópia legível do documento de ID 11828396. DEVERÁ ainda 

corrigir o valor da causa de acordo com a regra do art.292, §§1 e 2° do 

CPC/15, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003868-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELO MAURI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO BRAGA JARDIM - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003868-33.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para emendar a petição inicial, em 15 dias, a fim de atender o art. 

319 do CPC, apresentando o endereço eletrônico de ambas as partes. Em 

igual prazo, deverá indica se possui interesse na realização da audiência 

de tentativa de conciliação, bem como apresentar comprovante de que 

não possui condições de recolher as custas iniciais antecipadamente. 

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001313-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DIAS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001313-43.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 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 26/04/2018 às 

08:15 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, 7 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038471-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO GONCALVES QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038471-69.2017.8.11.0041 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 

26/04/2018 às 08:15 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, 12 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038512-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARIK EDUARDO SANTIAGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038512-36.2017.8.11.0041 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 

26/04/2018 às 08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 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 janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1020380-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SANDRA MARIA TEODORO CARVALHO (AUTOR)

GILPERES FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WILSON MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELDINA PEREIRA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020380-28.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de usucapião proposta por Gilperes Fernandes da Silva e sua 

esposa Sandra Maria Teodoro Carvalho contra Treze Construtora e 

Incorporadora Ltda., em que os autores requerem seja declarado por 

sentença a prescrição aquisitiva dos mesmos sobre os imóveis em 

questão. Designada audiência de conciliação, as partes (autores, ré e 

confinantes) compuseram acordo celebrado por meio da Central de 

Conciliação e Mediação da Capital, apresentando-o nos autos 

homologação e consequente extinção do feito (ID 10296347). As 

Fazendas Públicas da União e do Estado de Mato Grosso, bem como o 

Ministério Público Estadual, intimados, manifestaram desinteresse na lide 

(ID's 10854280, 10936063 e 10936063). Quanto à Fazenda Pública 

Municipal, esta deixou o prazo transcorrer sem manifestação, conforme 

certificado. Posto isto e, tratando-se de direito disponível, homologo o 

acordo formulado perante a Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(ID 10296437) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão e 

julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios na forma pactuada. 

Após a certificação do trânsito em julgado, expeçam-se os competentes 

documentos e, em seguida, arquive-se com as cautelas legais. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002041-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIALDO MATEUS PINHEIRO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002041-84.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 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 26/04/2018 às 

08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 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, 7 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020951-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MONICA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR)

MATEUS BEZERRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME FRANCISCO DOS SANTOS (RÉU)

SANDRA DAS NEVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente feito para proceder: (X) A 

intimação da parte autora para se manifestar sobre correspondência 

devolvida ID 11853798, no prazo de cinco (05) dias, informando se for o 

caso, novo endereço com todos os dados possíveis para citação (rua, 

bairro, cep...) Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018 MONNYQUE LILIAN 

CARVALHO BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035078-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL FRANQUES 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035078-39.2017.8.11.0041 Vistos etc. Mantenho a 

decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Prestei as 

informações solicitadas através do Oficio nº 004/2018-GAB. 

Encaminhe-as ao Relator com as cautelas de praxe. Cuiabá, 21 de 

fevereiro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 843131 Nr: 47072-23.2013.811.0041

 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: ADEMAR DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 Defiro o levantamento do valor incontroverso.

 Expeça-se alvará como requerido à p.263.

 Quanto ao valor remanescente em discussão, remetam-se os autos ao 

contador judicial para apuração.

 Com o retorno, intimem-se as partes para manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 887165 Nr: 21364-34.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS 

LTDA., JOSE ARI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO BEGE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SUMIYOSHI 

KAWATAKE - OAB:10234/MT, MARILZA TOMÉ FERREIRA - 
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OAB:OAB/MT 17.179, MICHELLE FERNANDA FORTES - OAB:10159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente com resolução de mérito o pedido desta ação 

declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais 

proposta por BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. 

contra o POSTO BEGE LTDA.Custas processuais pela autora, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 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.: 859537 Nr: 1367-65.2014.811.0041

 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: ALAIDE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente com resolução de mérito o pedido desta ação de 

indenização por danos morais proposta por ALAIDE FERREIRA DA SILVA 

contra LOJAS RIACHUELO S/A.Custas processuais pela autora, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 

85, §2º, ambos do CPC. Contudo, sendo esta beneficiária da Justiça 

Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco 

anos.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 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.: 901136 Nr: 30693-70.2014.811.0041

 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: AFFEMAT - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SILAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉZIO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo improcedentes os embargos monitórios e constituo de pleno direito 

em título executivo judicial a dívida ora cobrada e oriunda do 

inadimplemento da quantia de R$ 6.619,02 (seis mil seiscentos e dezenove 

reais e dois centavos), conforme documentos acostados com a inicial. O 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescido de juros de 1% a partir da citação.Determino o 

prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial do NCPC, 

Livro I, Título II, Capítulo III (cumprimento de sentença). Condeno o 

réu/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC. Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 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.: 921375 Nr: 44241-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILI SANTANA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODEVALDO LEOTTI - 

OAB:5097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANA LETÍCIA DO 

CARMO - OAB:12261, valéria baggio richter - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes com resolução de mérito os pedidos desta ação de 

indenização por danos morais proposta por NEILI SANTANA DIAS contra 

LOJAS AVENIDA S/A.Custas pela autora, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

Contudo, sendo esta beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 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.: 941355 Nr: 55384-51.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Carmindo Francisco 

Ferreira - OAB/MT 13.309 - OAB:, Drª. Aghata Ferreira - OAB/MT 

18.232 - OAB:

 .Posto isto, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar esta causa, 

declinando-a para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário 

desta Comarca.Redistribua-se.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 20 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.: 326280 Nr: 25860-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA PAZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDA - ATACADO - HARLEY DA SILVA 

AMORIM - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA MELISSA LIRA RANGEL 

MAIA - OAB:10.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 363831 Nr: 819-16.2009.811.0041

 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: ARNALDO VICENTE NETO, E. A. S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, 

ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DE MATO 

GROSSO, JORAIR FERNANDES DE MORAIS JUNIOR

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

- OAB:OAB/MT 9.725/B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, 

LUIZ AUGUSTO PIRES CESÁRIO - OAB:2090, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT
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 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) RUY NOGUEIRA 

BARBOSA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 804762 Nr: 11228-12.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBIERE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:OAB/MT 2.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) VINICIUS EDUARDO 

LIMA PIRES DE MIRANDA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada 

as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 840999 Nr: 45317-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FERNANDA ASSUNÇÃO LEITE, VANIA APARECIDA 

ASSUNÇÃO LEITE, FERNANDO DENIS ASSUNÇÃO LEITE, KLEICY 

CRISTINA ASSUNÇÃO LEITE, VANIRCY ASSUNÇÃO LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - 

OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 304/315 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 850258 Nr: 53335-71.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de ação de 

reparação de danos por ilícito contratual, ajuizada por Ideal Nutrição 

Animal LTDA em face de Sophia Agronegócio LTDA e CONDENO a ré, ao 

pagamento dos prejuízos materiais calculados no montante de R$ 

41.922,88, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC da 

data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, calculados a partir da citação (art. 405, CC).Custas pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do NCPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição, com as anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 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.: 880514 Nr: 17078-13.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS 

LTDA., JOSE ARI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO BEGE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA TOMÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 17.179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12.781 MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente com resolução de mérito o pedido desta ação cautelar 

proposta por BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. 

contra POSTO BEGE LTDA.Custas processuais pela autora, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 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.: 897628 Nr: 28032-21.2014.811.0041

 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: JOÃO FELIPE MONTORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de resgate proposta JOÃO FELIPE 

MONTORO em face de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A.Custas processuais pelo autor. Condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (art. 85, § 

8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1009234 Nr: 27242-03.2015.811.0041

 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: ALZITO GONÇALO DE ALMEIDA

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, nos termos do item 20.6 do Provimento n. 56/2007, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

se manifestarem acerca do laudo pericial juntado às fls 121/124, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 335952 Nr: 6712-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARGO WORLD BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIENS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA GAHYVA - 

OAB:8908/MT, PATRICIA MARIA PAES DE BARROS GAIVA - 

OAB:8.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA LOUVATTO 

MARTINEZ - OAB:176.587

 Processo n° 938/2008

Código: 335952

Vistos e etc.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art. 795, §4° do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, DESENTRANHE-SE a petição de p. 911/946 entregando-os ao seu 

peticionante, que deverá distribui-lo nos termos do Título III, Capitulo IV, do 

Código de Processo Civil de 2015.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036419-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036419-03.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel regulado pelo 

sistema financeiro habitacional proposta por JOSÉ ROBERTO DE CAMPOS 

em face de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX , 

objetivando a revisão de cláusulas do contrato de compra e venda e 

financiamento com pacto adjeto de hipoteca firmado com a ré. É o 

relatório.Decido. O Provimento nº 004/2008 do Conselho da Magistratura 

trata da competência exclusiva das varas bancarias para processar e 

julgar as causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. O art. 1º, 

incisos I e II do Provimento nº 004/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Como se infere da inicial e dos dispositivos acima, a matéria 

relativa a financiamento, subordinadas à regras do Banco Central, deve 

ser dirimida por uma das varas bancarias. Nesse sentido, o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grasso: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

AÇÃO DE DEPÓSITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM 

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

APLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 004/2008 DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA – NÃO EXAURIMENTO DA QUESTÃO BANCÁRIA – 

CONFLITO PROCEDENTE.Nos termos do Provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura, em seu artigo 1º, I, § 1º, compete à Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, processar e 

julgar os feitos relativos a operações realizadas por instituições 

financeiras, notadamente em caso de alienação fiduciária, ainda que em 

fase de execução de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá.”(TJMT, CC 86030/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E 

DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO À 1ª VARA ESPECIALIZADA DE 

DIREITO BANCÁRIO - PROVIMENTO Nº 04/08/CM - COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PARA JULGAR AS 

CAUSAS QUE VERSEM SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDODe acordo com o Provimento nº 

04/08/CM, artigo 1º, I, § 1º, compete à Vara Especializada em Direito 

Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras, inclusive, os que se 

referem à alienação fiduciária.”(TJMT, AI 175405/2014, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, 

Publicado no DJE 30/03/2015). Pelo exposto, declino da competência a 

uma das Varas Bancárias desta Comarca para a análise e julgamento 

desta ação de execução. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001378-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE FIGUEIREDO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA SEVERINA DA SILVA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001378-38.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação ordinária de desconstituição de ato de registro c/c reparação de 

danos morais, proposta por Rosa de Figueiredo Marques contra a Neuza 

Severina da Silva, ambas qualificadas nos autos. Requer a autora a 

concessão de antecipação de tutela para determinar a retirada do seu 

nome no quadro societário da empresa FIGUEIREDO MARQUES & SILVA 

CAMPOS LTDA. Relata a autora que trabalhou para a ré no período de 

01/10/2004 a 30/08/2005 e que nesse ínterim a ré, de forma ardilosa e 

aproveitando da sua pouca instrução, abriu em sociedade com esta a 

empresa FIGUEIREDO MARQUES & SILVA CAMPOS LTDA. Aduz que só 

teve conhecimento da abertura da empresa em 2010 quando o seu 

empregador, ao assinar sua CTPS informou a existência de uma empresa 

em seu CPF, diante disto procurou as autoridades policiais e lavrou um 

boletim de ocorrência n° 1.1020001.2010.42501. Informa que achou que 

com o simples boletim de ocorrência tudo estaria resolvido, contudo, foi 

surpreendida com a negativa do órgão competente em lhe fornecer o seu 

seguro desemprego, pois a mesma possuía uma empresa registrada em 

seu nome. Rechaça que nunca possuiu qualquer empresa, e a constante 

em seu nome foi criada de forma ardilosa de sua ex-empregadora. A par 

disso, postula a concessão de tutela antecipada, a fim de determinar a 

exclusão do seu nome do quadro societário da empresa “FIGUEIREDO 

MARQUES & SILVA CAMPOS LTDA”, devidamente registrada na Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) sob o NIRE nº. 

51200946821. A inicial veio acompanhada de diversos documentos, sendo 

determina a sua emenda (id 11474979) que foi devidamente cumprida por 

meio da petição de ID 11585618. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. A Justiça Comum não detém competência para analisar o presente 

feito. Conforme entendimento jurisprudencial do TST, a competência para 

analisar pedidos de exclusão de quadro societário de empresa, aberta em 

nome do empregado, quando ainda vigente relação de trabalho, é da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 33 de 340



Justiça Trabalhista, se não vejamos: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 

RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. EXCLUSÃO DO NOME DO 

RECLAMANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Demonstrada potencial violação ao art. 114, IX, da CF, o recurso 

de revista merece processamento. Agravo de instrumento provido. II - 

RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. EXCLUSÃO DO NOME DO 

RECLAMANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. A questão diz respeito à competência para julgar ação em que 

trabalhador, com o nome indevidamente incluído no quadro social da 

empresa e com a relação de empregado reconhecida em juízo, busca sua 

exclusão da composição societária e a correspondente indenização por 

danos morais. Nesse contexto, tratando-se de reclamação objetivando a 

exclusão do nome do reclamante do quadro societário da empresa e de 

danos morais daí derivados, decorrente da condição de empregado, a 

questão insere-se na competência desta Justiça do trabalho, na forma do 

art. 114, I e IX, da CF. Recurso de revista conhecido e provido. (TST, 

Numeração Única: RR - 340-71.2012.5.15.0036, Desembargador 

Convocado: Arnaldo Boson Paes, Data de julgamento: 10/12/2014, Data de 

publicação: 12/12/2014 ,Órgão Julgador: 7ª Turma) Sobre o tema: "A 

questão diz respeito à competência para julgar ação em que trabalhador, 

com o nome indevidamente incluído no quadro social da empresa e com a 

relação de emprego reconhecida em juízo, busca sua exclusão da 

composição societária e a correspondente indenização por danos morais 

Com a EC nº 45/2004, a Justiça do Trabalho teve a competência 

significativamente ampliada, passando a abranger, entre outras matérias, 

as controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Com a alteração, a 

Justiça do Trabalho agora detém competência para processar e julgar "as 

ações oriundas da relação de trabalho" , assim como "outras 

controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei"(CF, art. 

114, I e IX). Com o novo texto constitucional, operou-se o deslocamento do 

"centro gravitacional" determinante da competência material da Justiça do 

Trabalho dos sujeitos da relação de emprego para a controvérsia 

decorrente ou oriunda da relação de trabalho. Assim, de um critério 

subjetivo, tendo como substrato dissídios entre trabalhadores e 

empregadores, passou-se a parâmetros de ordem objetiva, baseados na 

matéria, tendo como suporte ações oriundas da relação de trabalho. No 

caso, tratando-se de reclamação objetivando a exclusão do nome do 

reclamante do quadro societário da empresa e de danos morais daí 

derivados, decorrente da condição de empregado, a questão insere-se na 

competência desta Justiça do Trabalho, na forma do art. 114, I e IX, da 

Constituição Federal .Em consequência, demonstrada potencial violação 

ao art. 114, IX, da CF, o recurso de revista merece processamento. 

Agravo de instrumento provido." Posto isto, reconheço a incompetência 

deste juízo para analisar o presente feito e consequentemente DETERMINO 

a remessa dos autos a Justiça Especializada do Trabalho desta Comarca, 

como determina o artigo 64, II do Código de Processo Civil de 2015. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017388-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017388-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. ROSIMERE 

DE LIMA FONSECA ajuizou ação de indenização por dano material e moral 

em desfavor do BANCO CSF S/A . A inicial foi instruída com diversos 

documentos. A decisão de indeferimento da Justiça gratuita à autora (ID 

9761461) foi mantida pelo TJMT (ID 10452898 ). A autora requereu a 

desistência do feito. (ID 11583030). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de indenização por dano material e 

moral proposta por ROSIMERE DE LIMA FONSECA em desfavor do BANCO 

CSF S/A . A autora desistiu do feito e requereu a sua extinção sem 

resolução do mérito. O réu sequer foi citado. Desta forma desnecessária a 

concordância da parte contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, 

nos termos do art. 200, parágrafo único do NCPC, homologo a desistência 

e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 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: 1009459-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FREITAS DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. Maria Zélia 

Gomes de Souza Vieira Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009207-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOARES DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. Maria Zélia 

Gomes de Souza Vieira Tecnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 307990 Nr: 16901-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CARLOS ARRUDA DE LACERDA, FELIPE DE 

MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LUIZ FEDERICI, MÁRCIO PAES DA 

SILVA DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT, GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA - OAB:11246MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Federici de 

Almeida - OAB:10880, DIVÂNIA ROSA FEDERICE DE ALMEIDA - 

OAB:6.919 - MT, MARIA CECILIA FEDERICI DE LAMEIDA BARROS - 

OAB:15710/MT, PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - OAB:11.483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para, no prazo de 

cinco dias, retirar o Termo de Penhora providenciar o que for necessário, 

comprovando nos autos o registro da penhora junto a serventia pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 759231 Nr: 11523-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL AUTO CAR LTDA ME ( B. A. C. -ME )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANDALL KLAI CAVALCANTE 

LEITE - OAB:OAB/MT 14.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 82601 Nr: 11574-17.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHAMAN MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR

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

OAB:4.384-B/MT, DR. MURILO SPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JULIAN DAVIS 

DE SANTA ROSA - OAB:6998/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA, 

para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 350455 Nr: 20891-58.2008.811.0041

 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: JAIRO DE SOUZA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIRA FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI - OAB:6.667, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para, no prazo de 

cinco dias, retirar a carta de Adjudicação e providenciar o que for 

necessário junto a serventia pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 456906 Nr: 27457-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATILDE R. C. KLETKE E CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARÃO - OAB:8313

 Vistos etc.

Inicialmente, determino sejam retificada a classificação do feito no sistema 

Apolo para que conste como processo de conhecimento e não 

cumprimento de sentença.

Por questão de ordem, inicialmente, observa-se que a sentença prolatada 

nos autos foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

em razão de recurso interposto pela Requerida alegando cerceamento de 

defesa, já que a Requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a 

Requerida havia pugnado pela produção de prova testemunhal.

Posteriormente, a Requerente pugnou pela oitiva de testemunhas (fl. 684) 

e a Requerida, apenas após a reabertura da fase instrutória, fez pedido 

genérico de produção de prova pericial, sem, contudo, justificar se o 

motivo do pedido se deu por fato superveniente.

Ademais, nas fls. 689/691 a Requerente trouxe esclarecimentos sobre o 

questionado pela Demandada, informando que foi abatido do valor principal 

do bem, o valor que o consorciado havia ofertado como lance.

Nos termos do art. 336 do novo Código de Processo Civil, combinado com 

o art. 300 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do 

oferecimento da defesa, indefiro o pedido de produção de prova pericial 

formulado pela Requerida, vez que caberia a ela, ao apresentar sua 

contestação, além de impugnar toda a matéria de mérito, deveria 

especificar todas as provas que pretendia produzir, não o faz, ocorreu, 

portanto, a preclusão.

Com base no art. 357 II e §3º do Código de Processo Civil, em conjunto 

com as partes, este juízo fixou os pontos controvertidos como 1) se 

houve crédito em conta corrente da Randon não abatido do valor da 

condenação, 2) tendo sido retirado caminhão diferente do especificado da 

carta de crédito, de valor maior, se havia pagamento feito por fora para a 

Randon do acréscimo, bem como salientou que o valor das comissões do 

valor faturado repassado pela própria Internacional (fabricante dos 

caminhões), 3) se a Requerida agia por conta e risco da Internacional 

(fabricante dos caminhões).

Passo agora à colheita dos depoimentos das testemunhas arroladas nos 

autos pela requerida e homologo a desistência da oitiva da testemunha 

Alcio Lopes Pacheco, formulada pela Requerida.

Determino seja oficiado ao juízo deprecado, solicitando informações sobre 

o cumprimento da missiva expedida à fl. 697.

Com o retorno da precatória e juntada aos autos, dou por encerrada a 

fase instrutória, vistas as partes, para que, no prazo de 15 dias 

sucessivos, apresentem suas alegações finais em forma de memoriais.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1134632 Nr: 24936-27.2016.811.0041

 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: REINALDO LÚCIO CORONEL FILHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SAMPAIO MACHADO - 

OAB:22.173/MT

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

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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerida, através de seu 

advogado, para juntar aos autos o comprovante que demonstra o 

pagamento da condenação, conforme fls. 89, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 836634 Nr: 41580-50.2013.811.0041

 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: ANA CLAUDIA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EUGÊNIO FERNANDES - 

OAB:4282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 Certifico que o atual advogado da parte requerida não se encontrava 

cadastrado, assim procedo novamente a publicação a r. decisão de 

fls.128/129, conforme segue: "Diante do exposto, ausentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de 

urgência reivindicada pela Requerente Considerando o contido na certidão 

de fl. 109, não há que se falar em revelia da instituição bancária requerida, 

conforme arguido em sede de impugnação.A respeito da preliminar de 

ausência de interesse de agir, suscitada em sede de contestação, sob o 

argumento de que não há a comprovação de negativação de crédito à 

Requerente, verifico a presença do binômio necessidade-adequação.O 

interesse processual é inerente a uma relação de necessidade, ou seja, a 
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resistência de uma pessoa em atender a pretensão de outra torna 

indispensável a intervenção do Judiciário como forma de solucionar o 

conflito. Logo, estando em evidência que o requerimento inicial é adequado 

a reparar a lesão sofrida pela Autora, não há que se falar na ausência de 

interesse de agir, de modo que afasto a preliminar em questão.Sendo 

legítimas as partes e estando devidamente representadas, dou o feito por 

saneado.Fixo como ponto controvertido a comunicação de que o crédito 

imobiliário tinha sido aprovado pela instituição bancária e a existência dos 

alegados danos morais sofridos pela Autora.O ônus de tais provas 

incumbe à Autora, por se tratar de fatos constitutivos do seu direito, ainda 

que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova (fl. 47), pois a inversão 

não é absoluta, cabendo à Requerente comprovar, minimamente, suas 

alegações.Em razão disso, defiro a produção de prova testemunhal 

requisitada pela Requerente, motivo pelo qual designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de março de 2018, às 14:30 

horas.Intimem-se as partes e seus advogados. As partes deverão 

apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, conforme 

estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e informar suas 

as testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do mesmo 

Código."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1066212 Nr: 53785-43.2015.811.0041

 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: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003679-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI SILVA DE PAIVA (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. 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 ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Quanto à conciliação, em que pese o desinteresse manifestado 

expressamente nos autos, entretanto, no CPC em vigência a designação 

da conciliação passou a ser obrigatória, visto que o réu não é mais 

intimado para responder a ação, mas, sim para comparecer a audiência. 

Dessa forma, para cumprir o 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 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. 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: 1003643-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FARIA 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)

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. 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 ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Quanto à conciliação, em que pese o desinteresse manifestado 

expressamente nos autos, entretanto, no CPC em vigência a designação 

da conciliação passou a ser obrigatória, visto que o réu não é mais 

intimado para responder a ação, mas, sim para comparecer a audiência. 

Dessa forma, para cumprir o 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 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. 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: 1003693-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)
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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 autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. 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 ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Quanto à conciliação, em que pese o desinteresse manifestado 

expressamente nos autos, entretanto, no CPC em vigência a designação 

da conciliação passou a ser obrigatória, visto que o réu não é mais 

intimado para responder a ação, mas, sim para comparecer a audiência. 

Dessa forma, para cumprir o 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 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. 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: 1003714-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido de 

gratuidade formulado nos autos, intime a parte requerente, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento das custas processuais com o comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que tramitam no 

PJE-MT, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de 

julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003698-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO ARJONA UMENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP (RÉU)

FORJAS TAURUS SA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Indenizatória, a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, 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. No caso, tratando-se de pessoa autônoma, deverá vir para os 

autos cópia da última Declaração de Imposto de Renda, documento hábil e 

necessário de comprovação da alegada hipossuficiência. Isto posto, 

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 documento acima indicado, 

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: 1003699-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAN MORA CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ALENCAR MORA CASTILHO DOS SANTOS OAB - PR18608 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Restituição por Quantia Paga c/c Reparação 

por Danos Morais, que o requerente formula pedido de concessão da 

gratuidade da justiça ou o recolhimento das custas ao final do processo, 

alegando não possuir condições para arcar com as despesas 

processuais, requer ainda, prioridade na tramitação processual. Sendo o 

requerente idoso, defiro prioridade na tramitação processual, conforme 

estabelece o artigo 71, da Lei 10.741/2003, identifique o processo, de 

maneira a evidenciar a tramitação prioritária, devendo ainda ser observado 

pelo Gestor e pelo oficial encarregado do cumprimento do mandado, a 

disposição contida no art. 3°, incisos I e II e parágrafo único do Provimento 

n° 26/2008-CGJ. Anotem-se Com relação às custas processuais, o novo 

Código de processo Civil aboliu o recolhimento ao final do processo, 

permitindo excepcionalmente o parcelamento desta conforme disposto no 

artigo 98, §6º, como forma de resguardar o principio previsto no artigo 5º, 

inciso LXXIV da Constituição Federal. Todavia, o entendimento 

jurisprudencial dominante, tanto para concessão da gratuidade da Justiça, 

quanto para parcelamento das custas processuais, é que sem a 

comprovação nos autos, da falta de condições financeiras do requerente, 

o indeferimento do benefício deve ser imposto. No presente caso, não ha 

demonstração nos autos de que o requerente passa por dificuldade 

financeira, estando o pedido desacompanhado de qualquer documento 

probatório, nesse sentido. Diante do exposto, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime-se o requerente para no prazo de 

15 (quinze) dias, demonstrar nos autos que faz jus a gratuidade ou ao 

recolhimento das custas ao final da ação, trazendo para os autos o 

documento hábil, probatório de hipossuficiência - Declaração de Imposto 

de Renda, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003709-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SANTANA DE CAMPOS (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
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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, 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. Dessa forma, 

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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023527-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS LUCAS DE AMORIM (REQUERENTE)

JOSY REGINA DE AMORIM (REQUERENTE)

NAFTALY MISMA DE AMORIM (REQUERENTE)

KEITY PRISCILA MIRANI DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1023527-62.2017.8.11.0041 Vistos, O pedido de Alvará para 

levantamento de valores proveniente de contas vinculadas de PIS/PASEP 

e FGTS, de pessoa já falecida, é matéria de competência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá - MT, para onde 

determino a redistribuição deste feito, com as homenagens deste Juízo. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000581-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURISA MOREIRA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO)

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e 

Repetição de Indébito, redistribuída a este Juízo, que o pedido inicial não 

atende os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser 

adequado, em razão da requerente deixado de comprovar que representa 

legalmente o Espólio de Fernando Barbosa dos Reis, que conforme se 

verifica na certidão de óbito anexada nos autos, deixou bens a inventariar. 

No caso, a requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, alegando 

falta de condições financeira para arcar com as despesas processuais, 

deixando 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. Desse modo, intime a parte 

requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, anexando nos autos o termo de compromisso de 

inventariante, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício da 

Gratuidade, trazendo para o feito a (cópia da declaração de imposto de 

renda), ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (dispõe os artigos 

321 e 290, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034319-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JERONIMO 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, distribuído por dependência ao processo 

Físico código nº 945177, sentenciado sem julgamento do mérito, onde o 

autor 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 do requerente, assim, fundamentado no que 

dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em relação à conciliação, em que pese o 

desinteresse manifestado expressamente pelo requerente, entretanto no 

CPC em vigência, a designação da conciliação passou a ser obrigatória, 

visto que o requerido não é mais intimado para responder a ação, mas, sim 

para comparecer a audiência. Conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo que agende eletrônicamente 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027562-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR 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, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que requerente intimado a demonstrar a falta 

de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, vem 

aos autos requerer reconsideração da decisão que determinou a emenda, 

deixando, de fazer prova de sua impossibilidade financeira, na forma 

determinada no identificador ID 4715349. Da analise dos autos, verifica-se 

que razão não assiste o requerente no pedido de reconsideração 

formulado no ID 10300879, visto que, consta tanto no pedido inicial, como 

na procuração e demais documentos anexados nos autos, inclusive na 

própria declaração de hipossuficiência a condição de COMERCIANTE, para 

o requerente, havendo nos autos, evidente presunção e indícios 

contrários ao alegado estado de pobreza declarado nos autos. Dessa 

forma, não havendo demonstração da incapacidade financeira alegada 

pelo requerente, mesmo sendo oportunizado, assim, fundamentado no que 

dispõe o § 2º o artigo 99, do CPC, indefiro o pedido de reconsideração 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 38 de 340



formulado pelo requerente, bem como, a gratuidade da justiça. Intime-se o 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035088-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO MARCOS 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:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10820938, para emenda do pedido inicial, com os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Isto 

posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1029169-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE SAMSEL DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS OAB - MT19461/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda e documentos para emenda da inicial. Estando o 

pedido instruído com os documentos necessários, defiro o pedido 

formulado no Id 11219984, para emenda do pedido inicial, com os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1033310-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda e documentos para emenda da inicial. Estando o 

pedido instruído com os documentos necessários, defiro o pedido 

formulado no Id 10612176, para emenda do pedido inicial, com os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1029164-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE OQUIZAEL SANTOS CUNHA (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 
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sua genitora, vem aos autos anexar informações e juntar documentos 

para emenda da inicial. Estando o pedido instruído com os documentos 

necessários, defiro o pedido formulado no Id 10142563 , para emenda do 

pedido inicial, com os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º 

do artigo 99 do CPC. Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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. Havendo nos autos, interesse de menor, dê-se vista ao 

Ministério Público Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003574-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO HENRIQUE MALUF VILELA (EXECUTADO)

JORGE SOPHIA NETO (EXECUTADO)

MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA CUNHA VIEIRA DE SOUZA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial com peça nominada 

como Embargos a Execução, indevidamente protocolado pelo terceiro 

Executado, nos Identificadores nº 9432713 e 9433462, quando deveria ter 

sido distribuído, conforme estabelece o §1º do artigo 914, do CPC, que 

assim dispõe:. Art. 914. O executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 

1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal. § 2º Na execução por carta, os 

embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, 

mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se 

versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação 

ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. Inadmissível a 

juntada de embargos nos autos de execução, quando sua distribuição é 

obrigatória. Ante ao exposto, chamo o feito á ordem, e fundamentado na 

disposição contida no §1º do artigo 914, do CPC, determino que sejam 

riscadas destes autos de Execução as movimentações de juntada dos 

Embargos a Execução (Ids nº 9432713 e 9433462), a fim de evitar tumulto 

processual, cabendo o devedor/embargante as providencias necessárias. 

Certifique-se a ocorrência nos autos e o prazo para embargos. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013336-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES (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, O autor requer o prosseguimento do feito, alegando ter decorrido o 

prazo de suspensão. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta 

dias, desde o protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem 

ser atendido, defiro o prosseguimento do feito requerido no Id nº 9912970. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no § 3º, artigo 99, do CPC/2015, defiro a parte requerente, 

os benefícios da Gratuidade da Justiças. Para cumprimento do que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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: 1029168-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE 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, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10349943, para emenda do pedido inicial, com os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Isto 

posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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 
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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: 1024459-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EDSON LAVERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

9918445, para emenda do pedido inicial, com os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Isto posto, em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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: 1026607-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAILCE BEZERRA DA SILVA (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, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

9904321, para emenda do pedido inicial, com os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Isto posto, em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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: 1004372-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA MARTINS RIOS (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 vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, defiro o pedido formulado no Id nº 8186592, 

para emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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: 1028659-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DO NASCIMENTO SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem requerer o prosseguimento do feito, alegando 

ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado nos autos, o 

decurso de mais de trinta dias, desde o protocolo do pedido administrativo 

junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o prosseguimento do feito 

requerido no Id nº 10246466. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 
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TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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: 1028663-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VICENTE DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem requerer o prosseguimento do feito, alegando 

ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado nos autos, o 

decurso de mais de trinta dias, desde o protocolo do pedido administrativo 

junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o prosseguimento do feito 

requerido no Id nº 10246739. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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: 1029645-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem requerer o prosseguimento do feito, alegando 

ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado nos autos, o 

decurso de mais de trinta dias, desde o protocolo do pedido administrativo 

junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o prosseguimento do feito 

requerido no Id nº 10246852. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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: 1019087-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY MARIA DE JESUS (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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

9986370, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028419-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO JESUS GOMES RIBEIRO (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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10011100, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1028194-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE OLIVEIRA 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, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10028203, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1025798-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA LOTFI ROCHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA OAB - MT8770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIR F SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1025798-44.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando que a 

Autora aditou a inicial (04/12/2017 - Id.10951659) após a citação do 

Requerido acerca da ação (21/11/2017 – Id.11786267), imperioso se faz a 

manifestação do Réu acerca do aditamento, para após haver a 

deliberação do juízo acerca do deferimento do pedido (artigo 329, inciso I 

do CPC). Por conseguinte, diante do pedido formulado pela Requerente no 

Id.11358211 para designação de audiência de conciliação, esclareço que, 

o rito processual não possui previsão legal para a realização de ato 

conciliatório, em razão da natureza célere que norteia o procedimento 

especial a fim de retomar a posse do bem em favor do locador. Todavia, a 

nova roupagem processual trazida pelo CPC/2015, estabelece 

expressamente a obrigação do magistrado estimular a solução consensual 

dos conflitos. Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça 

ou lesão a direito. § 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei. § 2o O 

Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial. Com efeito, a despeito do princípio da especialidade 

resguardado pelo artigo 1.046, §2º do CPC, reputo plausível o deferimento 

do pedido formulado pela Autora, uma vez que coaduna com a base 

ideológica do atual cenário processual do país (solução consensual de 

conflitos), por evidenciar a disposição da parte Requerente em promover a 

autocomposição da lide. Desta feita, DEFIRO o pedido formulado pela 

Autora no Id.11358211 e DETERMINO que a Secretaria, através do acesso 

virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, especialmente que a designação da audiência de 

conciliação não produzira efeitos sobre o exercício do direito de resposta 

do Requerido, que deverá respeitar integralmente as disposições legais e 

advertências informadas na Carta de Citação recebida através do AR 

juntado ao Id.11786267. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). INTIME-SE o Requerido para, 

querendo, se manifestar acerca do aditamento pleiteado pela parte Autora 

no Id.10951659. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027866-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS SANTANA 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)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, o requerente obteve a Tutela Recursal no Agravo interposto, 

sendo-lhe concedido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

conforme decisão anexada no identificador Id 10286962. Anote-se. Isto 

posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1027476-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JUCELIO DE MATOS (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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10287042, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1026945-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANUNCIACAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10287132, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1028441-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAILDO PEREIRA 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10287861, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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 
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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: 1028424-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO FERREIRA MAGALHAES (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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10288367, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1028645-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10289453, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1028263-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAAHA GAYVA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575/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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10312318, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1032421-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARCILEI RODRIGUES MORAES (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
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Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10499837, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1032703-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BERTOLLO (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, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10526370, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1032279-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZE ROMAO DOS REIS MORAES (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, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10545657, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1032828-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FELIX MARTINS DOS ANJOS (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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10585920, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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 
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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: 1027331-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR CORREA CESAR (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, A parte autora requer o prosseguimento do feito, alegando ter 

decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no caso, o 

decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido administrativo 

junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o prosseguimento do feito 

requerido no Id nº 10164700. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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: 1027825-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, defiro o pedido formulado no Id nº 10526370, 

para emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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: 1034045-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se Ação de Cobrança de Diferença da Indenização do 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, redistribuída por declínio de 

competência por prevenção, conforme decisão lançada no Id 10667452. 

No caso, verifica-se que a Ação de Código nº 1080766, citada pelo 

requerente no pedido inicial, realmente tramitou por este Juízo - processo 

Físico nº 1926-51.2016.811.0041, sendo julgada extinta sem resolução do 

mérito. Dessa forma, verificando que o pedido inicial encontra-se 

acompanhado dos documentos necessários a sua propositura, concedo 

ao requerente os benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do 

CPC. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1029932-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE DE JESUS PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10710817, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1030888-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10702917, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021616-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREWS ROGGER VIEIRA SOARES (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

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10682488, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1027605-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN JUNIO GONCALVES 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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

11031840, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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 
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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: 1031628-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MARTINS (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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10735945, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1033499-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROCHA GONCALVES (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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10986224, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1034720-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETH FRAZAO ARANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10783305, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1034497-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, defiro o pedido formulado no Id nº 10710489, 
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para emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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: 1021301-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA MASSAVI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, defiro o pedido formulado no Id nº 10665630, 

para emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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: 1033778-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, defiro o pedido formulado no Id nº 10758111, 

para emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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: 1033734-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documentos para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido, bem como, anexando o comprovante de renda. Ante ao exposto, 

defiro o pedido formulado no Id nº 11268155, para emenda do pedido 

inicial, com os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 

99 do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031860-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-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 vem aos autos anexar documentos para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido, bem como, anexando o comprovante de renda. Ante ao exposto, 

defiro o pedido formulado no Id nº 10956043, para emenda do pedido 

inicial, com os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 

99 do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1033367-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL FERREIRA REZENDE (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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10853173, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1034902-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL LAVAGNOLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos trazer 

informações e anexar comprovante de renda para emenda da inicial. 

Estando o pedido instruído com os documentos necessários, defiro o 

pedido formulado no Id 10856695, para emenda do pedido inicial, deferindo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do 

artigo 99 do CPC. Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, 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 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: 1034748-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SAMUEL VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 51 de 340



comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10855637, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1011020-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO BARRETO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10067989, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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: 1011502-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORDAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

1028229, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, 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 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 872681 Nr: 11549-13.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOTTO BÓIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVANTES CORRAL, CYBELLE MARIA 

PAVANELLI PORTO CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA SANTANA DAHER - 

OAB:19.668

 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 das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 808178 Nr: 14639-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SILVERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE 

PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SILVERIO DA SILVA - 

OAB:11292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:1.3571-B/MT, CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - 

OAB:15228-O/MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

Graciele Almeida Campos - OAB:10.847 MT, JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:MT 11.287, Marcos Vinicius Barros Ottoni - 

OAB:16785, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 Certifico que,encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do laudo complementar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 774910 Nr: 28143-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESCER FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, JOSE GUILHERME FONSECA DIAS 

RIBEIRO, PAULO SERGIO FREITAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 ANTE O EXPOSTO, como o título executivo objeto da presente execução 

encontra-se formal e materialmente regular, REJEITO de plano a EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, reconhecendo o Excipiente PETROZARA 

DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA como litigante de má–fé e por 

consequência, CONDENO ao pagamento de multa de 1% (um por cento) e 

indenização de 20% (vinte por cento), ambas sobre o valor atualizado da 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 137 do CPC, ACOLHO O 

PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da 

empresa executada PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA e 

determino a inclusão dos sócios JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO E JOSÉ 

GUILHERME FONSECA no polo passivo da lide, procedendo-se as 

anotações pertinentes. Intime-se a parte Exequente para apresentar o 

demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05(cinco) dias e requerer 

o que de direito para prosseguimento da execução. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 820923 Nr: 27140-49.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR VIANA GARCIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258.420/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC, 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$ 6.936,25 

(seis mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).Pelo 

princípio da causalidade, considerando que o cálculo apresentado pela 

parte EXEQUENTE 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.Com relação 

ao valor excedente, deverá ser IMEDIATAMENTE restituído ao Executado, 

com os acréscimos da remuneração bancária durante todo o período que 

estivera em conta judicial até a efetiva expedição do Alvará. Por 

consequência, subsistindo valor suficiente para satisfação do débito 

exequendo, que inclusive já foi levantado pela parte Exquente as fls. 216, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 924, II c/c art. 925 do CPC.Preclusa a via recursal, inexistindo 

ulteriores deliberações, translade-se cópia da presente decisão aos autos 

em apenso e arquivem-se ambos os processos.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1071683 Nr: 56159-32.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROSA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETA - 

OAB:10.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimaçao do patrono da parte autora para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento da guia de diligência do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116284 Nr: 17142-52.2016.811.0041

 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: JAQUELINE LORRAINE DA SILVA REZENDE

 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, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A

 PROCESSO CODIGO N. 1116284

VISTOS,

CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

A parte Requerida aventou preliminar de irregularidade na representação 

processual da parte Autora em razão da procuração outorgada ao r. 

causídico não ter sido assinada a rogo, enquanto seus documentos 

pessoais demonstram que não se trata de pessoa analfabeta.

Destarte, verifico ainda ao longo do trâmite processual, comprovou-se que 

a parte Autora sabe assinar, conforme se vê do documento de identidade 

de f.19, e diante do comparecimento à audiência de conciliação na qual foi 

submetida a perícia judicial, cujo laudo também firmou às fls. 169.

 Nesse contexto, ressalto que o vício na representação processual 

apontado pela parte Requerida é sanável e somente no caso de 

descumprimento da determinação é que será extinto o processo sem 

resolução do mérito, podendo inclusive a nulidade processual ser 

reconhecida de ofício, em razão da ausência de pressuposto processual 

ser matéria de ordem pública, nos moldes dos artigos 76, § 1º, I e 485, IV e 

§ 3º do CPC/2015, correspondentes aos artigos 13 e 267, IV do CPC/73.

Ante o exposto, determino a intimação da parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 17424 Nr: 1948-18.1993.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GOMES NERY, BROMBERG 

GONÇALVES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JOÃO 

PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, MARCELA MARIA FRAGA GUNDIM - 

OAB:OAB/SP 333.886, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 Certifico que, procedo à intimação da parte requerente para, no prazo 
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legal, trazer aos autos a matrícula e cálculo atualizado, para cumprimento 

do paragrafo 4° da decisão de fls. 557.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777582 Nr: 30950-66.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO SALMAZO, SERGIO LUIZ 

SALMAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para trazer aos 

autos uma copia da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 872681 Nr: 11549-13.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOTTO BÓIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVANTES CORRAL, CYBELLE MARIA 

PAVANELLI PORTO CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA SANTANA DAHER - 

OAB:19.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para trazer aos 

autos uma copia da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1135886 Nr: 25521-79.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO FARIAS SANTOS, ROSANGELA DE 

CASTRO FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487, VALTEMIR BERSALINI - OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para trazer aos 

autos uma copia da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167699 Nr: 39108-71.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTL, TCDMPCETDCLM, CALE, ALDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MUNHOZ DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/286.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para trazer aos 

autos uma copia da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1207237 Nr: 7513-20.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE BATISTON CARARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE LÍLIAN DAL' SANTO - 

OAB:30.369/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para trazer aos 

autos uma copia da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1263957 Nr: 25788-17.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ROSARIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANAN MONTEIRO DE 

ARRUDA - OAB:7671/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para trazer aos 

autos uma copia da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1280553 Nr: 2021-13.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPE FÁCIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY ROMANO DONADEL 

- OAB:78870/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento da guia pública do sr. Oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 774910 Nr: 28143-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESCER FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, JOSE GUILHERME FONSECA DIAS 

RIBEIRO, PAULO SERGIO FREITAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 Ante o exposto, nos termos do artigo 137 do CPC, ACOLHO O PEDIDO DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa 

executada PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA e determino 

a inclusão dos sócios JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO E JOSÉ GUILHERME 

FONSECA no polo passivo da lide, procedendo-se as anotações 

pertinentes.Intime-se a parte Exequente para apresentar o demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de 05(cinco) dias e requerer o que de 

direito para prosseguimento da execução.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

20 de fevereiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 898337 Nr: 28592-60.2014.811.0041

 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: KESSIA DE ABREU CARDOSO

 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

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 997981 Nr: 22599-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ARTIAGA DO AMARAL, ADAA, 

ROSIMEIRE DOMINGAS DE ARAÚJO ALCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SUMIYOSHI 

KAMATAKE - OAB:10234, MICHELLE FERNANDA FORTES - OAB:10159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 
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MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ofertada pelo executado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A as fls. 718/724.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.724, 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, 20 de fevereiro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083301 Nr: 3097-43.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que,encaminho intimação das partes,para realização da pericia 

medica a ser realizada no dia 06/03/2018,ás 13:30,no consultório 

medico,situado na Rua:Pelotas quadra 05,lote 07,bairro :cpa 01(fundos do 

terminal rodoviário)O periciado deverá levar todos os 

documentos,atestados e exames que porventura possam ser úteis na 

elaboração do laudo pericia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1223753 Nr: 12753-87.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBELINA OLIVEIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ARRUDA PEREIRA OLIVIERA, REGINA 

PEREIRA CAELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES 

- OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1234586 Nr: 16394-83.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOAGRI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E 

INDÚSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARTINS PASSONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JODERLY DIAS DO PRADO 

JUNIOR - OAB:MS 7850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da certidão do senhor 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:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003937-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA COSTA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1003937-65.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por SONIA DA COSTA CAMPOS em face da concessionária 

ÁGUAS CUIABÁ S.A. objetivando a declaração de inexigibilidade dos 

débitos relativos ao consumo de água na unidade residencial da Autora 

dos meses de novembro e dezembro/2017 e janeiro e fevereiro/2018, com 

pedido de tutela de urgência no sentido de a Requerida restabelecer a 

prestação do serviço aparentemente suspenso. Ocorre que, em sua 

narrativa, a Autora relata que propôs ação judicial com a mesma finalidade 

em relação aos débitos dos meses de maio, junho e julho/2017, distribuída 

para a 11ª Vara Cível da Capital sob o nº1025657-25.2017.811.0041, que 

teve a tutela deferida em 12/09/2017, estando o feito em instrução. Desta 

feita, considerando a nova roupagem conferida pelo CPC/2015 ao instituto 

da prevenção (artigo 59), é imprescindível a reunião no juízo prevento de 

ações judiciais cujo o objeto é conexo, a fim de evitar decisões 

conflitantes. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. [...] § 2o Aplica-se o 

disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de 

conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. No caso dos autos, 

considerando que a conduta reincidente praticada pela Requerida e que 

originou a distribuição da presente demanda, por economia processual 

principalmente na produção de provas e deliberações do juízo, além de 

que seja promovido juízo de convicção uníssono, a reunião das ações 

naquele juízo prevento é medida que se impõe, havendo inclusive indícios 

de que o objeto da tutela desta ação tenha sido matéria vindicada como 

"descumprimento de tutela" naqueles autos. Desse modo, determino a 

remessa do processo ao juízo prevento da 11ª Vara Cível desta Capital, 

com as baixas necessárias. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003775-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBER CACERES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1003775-70.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se intitulada 

“RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO OU POR 

ACIDENTE DE TRABALHO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ou, 

alternativamente CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ACIDENTÁRIA” proposta por EDER CACERES DA SILVA em desfavor de 

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. O artigo 319 do CPC 

estabelece os requisitos indispensáveis da petição inicial, de modo que o 

inciso I impõe a obrigatoriedade de a parte indicar corretamente o juízo ao 

qual a peça será dirigida, sob pena de indeferimento da exordial (artigo 

321, parágrafo único do CPC). Neste ponto, verifico que a ação foi 

proposta em face de autarquia federal e que parte Autora endereçou a 

peça para uma Vara Cível Especializada em Fazenda Pública, conduta 

que, segundo o entendimento do STJ deve ser definida por um dos juízos 

competentes para julgamento do mérito da ação. A propósito, confira-se, 

in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E 

JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DEDUZINDO PEDIDOS PARA 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. COMPETÊNCIA 

ESTABELECIDA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS TERMOS DA 
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PETIÇÃO INICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A definição da 

competência para a causa se estabelece levando em consideração os 

termos da demanda (e não a sua procedência ou improcedência, ou a 

legitimidade ou não das partes, ou qualquer outro juízo a respeito da 

própria demanda). O juízo sobre competência é, portanto, lógica e 

necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela 

quem vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que 

aprecia o conflito). Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na 

ordem natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-julgaria) a causa e 

depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente 

(que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, 

pré-julgada). Precedentes: CC 51.181-SP, 1ª Seção, Min. Teori Albino 

Zavascki, DJ de 20.03.2006; AgRg no CC 75.100-RJ, 1ª Seção, Min. Teori 

Albino Zavascki, DJ de 19.11.2007; CC 87.602-SP, 1ª Seção, Min. Teori 

Albino Zavascki, DJ de 22.10.2007. 2. No caso, a autora ajuizou, em face 

do INSS, pedidos para concessão de benefícios previdenciários (e não de 

natureza acidentária). Nos termos como proposta, a causa é da 

competência da Justiça Federal. 3. Conflito conhecido e declarada a 

competência da Justiça Federal, a suscitada. (CC 121.013/SP, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/03/2012, DJe 

03/04/2012) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – INSS – 

AUTARQUIA FEDERAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

MÉDICA – CAUSA COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA 

PÚBLICA – PRECEDENTES – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. “Se 

para o deslinde do processo há necessidade da atuação de profissional 

com conhecimento técnico cientifico na área objeto da perícia, 

deparamo-nos com matéria tida como complexa, que foge do âmbito da 

competência dos Juizados Especiais, ex vi dos art. 3º da Lei n.9099/95 e 

art.98, I, da CF). (CC 144405/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)” (CC 

84595/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

01/10/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) Desta feita, considerando o 

endereçamento da exordial, o poli passivo da ação, sobretudo o 

entendimento jurisprudencial citado, e cuidando-se de competência ratione 

personae, logo, absoluta, nos termos do artigo 109, parágrafo 3º e da 

Resolução nº04/2014/TJ/TJMT, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das 

Varas de Fazenda Pública desta Comarca, a fim de seja feito o juízo de 

admissibilidade da ação, com o processamento, de acordo com os termos 

da demanda proposta. Após as formalidades legais, remetam-se os autos 

à distribuição. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003582-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PEREIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1003582-55.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Considerando a presença 

de entidade Estadual de Mato Grosso (DETRAN/MT), nos termos do artigo 

44 do CPC c/c Resolução nº04/2014: CPC Art. 44. Obedecidos os limites 

estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada 

pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas 

normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas 

constituições dos Estados. Resolução nº04/2014 Compete às Varas 

Especializadas da Fazenda Pública: Processar e julgar os os feitos em 

geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. 

DETERMINO a redistribuição dos autos ao Juízo Competente (Vara 

Especializada da Fazenda Pública). Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003549-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA DOS SANTOS MORAES SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1003549-65.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE aventada por BANCO J. SAFRA S/A em 

desfavor de RAFAELA DOS SANTOS MORAES SILVA, com fundamento 

no Decreto nº911/1969 (Contrato Alienação Fiduciária). Diante do teor da 

exordial e fundamento jurídico que a embasa, verifico que restou 

evidenciado a essência bancária do procedimento. Sobre o assunto, com 

a devida autorização do artigo 44 do CPC, dispõe o Provimento n. 

04/2008/CM, in verbis: “Art. 1º - Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 

1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição 

Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I - as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a serem denominadas, respectivamente, 

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os efeitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º - 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento; inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida.” Por derradeiro, o 

artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do art. 1º, I, 

§1º, do Provimento nº 004/2008/CM, bem assim a hipótese do art. 64, §1º, 

do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para 

processar e julgar o presente feito, e por consequência DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para uma das Varas Especializadas de Direito Bancário. 

Proceda-se as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo 

Cível competente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001029-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES ZANELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA ZANELLI DE OLANDA OAB - MT22283/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACILEY AUGUSTA DA GUIA (RÉU)

JOSE EDUARDO LEMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1001029-69.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Inicialmente, considerando 

que a citação da Requerida Graciley Augusta da Guia regeu-se pela regra 

geral prevista no artigo 231, inciso II do CPC (data de juntada aos autos do 

mandado cumprido), tendo sido o mandado juntado em 07/12/2017 o prazo 

para contestar a ação teve inicio em 08/12/2017, o que caracteriza a 

preclusão o direito de resposta da Ré (artigo 223 do CPC). Não obstante a 

isso, o comparecimento espontâneo juntado ao Id.11511821 em 

26/01/2018, segundo o artigo 239 do CPC, supriu eventual vício ou 

nulidade do ato citatório, corroborando para a decretação da revelia da 

Requerida Graciley. Com efeito, com base na certidão do Id.9139684 

(decurso do prazo para o Réu José Eduardo Lemes) e inércia voluntária 

da Requerida Graciley Augusta da Guia quanto a apresentação de 

resposta à ação, DECRETO A REVELIA dos Requeridos. Por conseguinte, 

diante da notícia pela Autora do descumprimento da liminar deferida no 

Id.4762157, aliado ainda a ordem expressa naquele decisum no tocante a 

desocupação forçada do imóvel, DEFIRO o pedido do Id.11644759. 

DETERMINO o desentranhamento do mandado de intimação da liminar 
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concedida, para que seja dado cabal cumprimento à imissão na posse da 

parte Autora, com a DESOCUPAÇÃO COERCITIVA e entrega das chaves à 

Autora, cujas diligências que se fizerem necessárias já estão autorizadas 

na decisão inaugural. Quanto ao pedido de designação de audiência de 

conciliação formulado pela parte Requerida no Id.11511821, INTIME-SE a 

Autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. INTIMEM-SE os 

Requeridos para que no prazo de 15 (quinze) dias regularize a 

representação processual, sob pena de incidir a penalidade prevista no 

artigo 104, §2º do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029975-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DUTRA PLEFFKEN (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1029975-51.2017.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 11796493, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, DECLARO 

EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC. As partes ficam dispensadas do 

pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 

3º do CPC. Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

observando as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035639-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERNANDO EVANGELISTA SOUSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035639-63.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: HELIO 

FERNANDO EVANGELISTA SOUSA - ME EXECUTADO: RECOL 

DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA W Vistos em Correição. Trata-se de 

Ação de Execução embasada em contrato de representação comercial 

firmado entre as partes. Pois bem. É certo que o Código de Processo Civil, 

no seu art. 784, inciso III, estabelece que o documento particular 

devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui 

título executivo extrajudicial. Contudo, tal título deve refletir uma obrigação 

certa, líquida e exigível, para se tornar hábil a instruir a execução, 

consoante o art. 783 do mesmo Diploma Processual. Ocorre que, em 

análise aos documentos acostados à exordial, verifico que o contrato 

juntado aos autos (Id. nº 10843745) não traz em si o valor devido, mas 

apenas estipula, na cláusula “08” (pág. 3), que o representante, ora 

exequente, terá direito a uma indenização de 1/12 (um doze avos) do total 

da retribuição auferida durante o tempo em que exerce a representação 

em caso de denúncia e rescisão sem motivo justo. E, no caso em apreço, 

além da aferição do motivo da rescisão depender de produção de prova, o 

disposto no cláusula “08” não confere liquidez ao contrato, posto que 

seria necessária uma análise detalhada das planilhas de venda, dos 

recibos e outros documentos acostados pela exequente, para se 

determinar a existência do débito (certeza da obrigação) e o "quantum 

debeatur" (liquidez da obrigação), atividade esta que deve ser 

desenvolvida em processo de conhecimento, sob amplo contraditório. 

Falta, pois, ao contrato de representação comercial a que se alude a 

exordial os pressupostos de certeza e liquidez da obrigação pretendida, 

em violação ao disposto no art. 783 do Código de Processo Civil. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, colacionando aos autos documento reconhecido como 

título executivo extrajudicial ou, ainda, adequando os fundamentos 

jurídicos e os pedidos para prosseguimento do feito na forma de ação de 

cobrança, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 319 c/c 

art. 321 do citado Diploma Processual. Ademais, considerando que a parte 

autora se trata de pessoa jurídica, para a qual, nos termos do art. 99, § 3º, 

do Código de Processo Civil, não limita a favor a presunção relativa de 

hipossuficiência, necessária se faz a comprovação da alegada 

incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais. Portanto, com fulcro no art. 99, § 2º, do citado Diploma 

Processual, determino que a parte requerente, no mesmo prazo supra, 

acoste aos autos o seu balanço/balancete patrimonial e as demonstrações 

contábeis do último exercício, além de outros documentos hábeis a 

comprovar a sua alegada incapacidade econômica, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016658-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU HONORATO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR MIQUELIN OAB - MT0004613A (ADVOGADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIAR ROTHER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016658-83.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ROMEU 

HONORATO MENDES EXECUTADO: ALVIAR ROTHER W Vistos em 

Correição. Considerando que os Embargos à Execução opostos pela parte 

executada não foram recebidos no efeito suspensivo (autos nº 

1016658-83.2017.8.11.0041, Id. nº 7385558, pág. 28), INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de suspensão da execução. Atendidas a determinação 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1028210-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

ANA PAULA PASTRELLO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT0011758A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028210-45.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: VLR 

SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP, ANA PAULA PASTRELLO DE 

SOUZA EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A W Vistos em Correição. Tendo em vista que uma das 

autoras se trata de pessoa jurídica, para a qual, nos termos do art. 99, § 

3º, do Código de Processo Civil, não limita a favor a presunção relativa de 

hipossuficiência, necessária se faz a comprovação da alegada 

incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais. Da mesma forma, no que se refere à segunda autora, Ana 

Paula Pastrello de Souza, verifica-se nos autos que o contrato objeto dos 

autos vai de encontro à assertiva de hipossuficiência financeira, ante a 

elevada quantia envolvida. Logo, necessária a comprovação de 
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incapacidade financeira também da segunda autora. Portanto, com fulcro 

no art. 99, § 2º, do citado Diploma Processual, INTIME-SE as requerentes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostarem aos autos, 

respectivamente, as demonstrações contábeis e o seu Imposto de Renda 

do último exercício, além de outros documentos hábeis a comprovar a sua 

alegada incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de 

Justiça Gratuita. Em igual prazo, deverá a parte autora, sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (art. 321, CPC), a fim de atribuir o valor da 

causa em quantia equivalente ao valor do processo executivo ou 

especificar qual a diferença entre o valor que está sendo executado e 

aquele que entende devido, nos termos do que dispõe o art. 292, incisos II, 

do Código de Processo Civil. Atendidas as determinações ou transcorrido 

o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. Por fim, 

PROCEDA-SE com a associação dos presentes autos ao da execução 

(1002730-65.2017.8.11.0041). Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1015855-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO ANTONIO RIBEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILDO CASTRO TEIXEIRA OAB - MT2251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LEONEL TIZOT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015855-03.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: ALMIRO 

ANTONIO RIBEIRO EMBARGADO: LEANDRO LEONEL TIZOT W Vistos em 

Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois, muito embora o 

autor tenha se qualificado como aposentado, não há qualquer informação 

nos autos quanto à renda do mesmo. Além disso, o contrato acostado aos 

autos indica capacidade financeira do autor, haja vista que representa 

transação de compra e venda de 10 (dez) terrenos em loteamento, 

situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da alegada 

hipossuficiência de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer 

os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendida a determinação ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. Por fim, 

PROCEDA-SE com a associação dos presentes autos ao da execução 

(1001779-71.2017.8.11.0041). Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). [4] “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 

PROVEITO ECONÔMICO. 1. Decisão recorrida publicada antes da entrada 

em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos 

de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme 

Enunciado Administrativo 1/2016. 2. O valor atribuído à causa, em sede de 

embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao 

processo executivo, quando se busca a própria extinção da execução. 3. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (SJT, AgInt no AREsp 

812.365/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/04/2016, DJe 13/04/2016).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002984-04.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA DE ARAUJO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT0002906A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002984-04.2018.8.11.0041 AUTOR: CECILIA MARIA 

DE ARAUJO BORGES RÉU: ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - 

EPP W Vistos em Correição. De início, certifique-se a tempestividade 

destes embargos à execução. Em seguida, proceda-se com o 

apensamento dos presentes autos ao feito executivo principal indicado na 

exordial. Após, remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

21 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002875-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARACAT RONDON OAB - MT22676/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002875-87.2018.8.11.0041 AUTOR: JOSIEL BATISTA 

RÉU: SM EMPREENDIMENTOS LTDA K Vistos em Correição. Considerando 

que a parte autora pleiteia o pagamento das custas ao final do processo 

porque necessita de prazo para o integral recolhimento, entendo que 

aplica-se ao caso, a previsão contida no art. 99, § 6º, do Código de 

Processo Civil e art. 468, § 7º, da CNGC. Assim, CONCEDO o direito ao 

parcelamento das despesas processuais, facultando à parte autora o 

recolhimento das mesmas em até 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, caso em que deverá comprovar o recolhimento da primeira 

parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do referido Diploma Processual. 

Decorrido o prazo sem comprovação do recolhimento, voltem-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003502-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DE BRITO IBIAPINO (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 1003502-91.2018.8.11.0041 AUTOR: LUIZ FELIPE DE 

BRITO IBIAPINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados aos 

autos, verifica-se que a procuração (Id nº 11786597 – pág. 01) e a 

declaração de hipossuficiência (Id nº 11786597 – pág. 03) 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 11786597 – pág. 02, sob pena de 

extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003553-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO FERNANDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003553-05.2018.8.11.0041 AUTOR: JANIO 

FERNANDES DE SOUZA 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, 20 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003665-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS DE CASTRO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003665-71.2018.8.11.0041 AUTOR: JOSE JESUS DE 

CASTRO 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, 20 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003650-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA DIAS CANUTO 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003650-05.2018.8.11.0041 AUTOR: ANDRELINA 

DIAS CANUTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando os documentos 

carreados aos autos, verifica-se que a parte requerente não juntou 

procuração. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar a sua representação, com a juntada de nova 
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procuração, devidamente assinada e datada, com assinatura 

correspondente ao documento pessoal presente no Id nº 11807748, sob 

pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031380-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GONCALVES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES OAB - 776.664.027-91 

(PROCURADOR)

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (RÉU)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031380-25.2017.8.11.0041 AUTOR: VANIA 

GONCALVES GOMES PROCURADOR: FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES 

RÉU: DECOLAR.COM LTDA, TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos em 

Correição. Considerando 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), com fulcro no art. 334 do Código de Processo Civil, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 06 de março de 2018, às 11h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de recebimento (art. 246, I, 

CPC), para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. 

Sem prejuízo do disposto supra, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias e sob pena de cancelamento de distribuição (art. 290, 

CPC), apresentar o comprovante de pagamento das custas, vez que no Id. 

nº 10236955 consta somente a guia de recolhimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito L

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023884-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE 24147028187 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACES COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023884-42.2017.8.11.0041 AUTOR: WAGNER 

BATISTA GOMES NASCENTE 24147028187 RÉU: ACES COMERCIO DE 

ALIMENTOS NATURAIS EIRELI - ME K Vistos em Correição. Verifica-se que 

a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. Entretanto, compulsando os autos, constata-se que 

os documentos contidos nos autos contradizem a alegada situação de 

hipossuficiência da parte autora. Pois bem. É certo que o art. 98 do Código 

de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. No caso dos autos, os elementos iniciais contidos não são 

suficientes para amparar o pedido, pois trata-se de pessoa jurídica 

atuante no ramo de fabricação de móveis de madeira e, o próprio proveito 

econômico pretendido na inicial denota pleno exercício da atividade, o que 

obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da dita hipossuficiência. 

Dessa forma, se faz imprescindível à aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, respectivamente, as demonstrações contábeis e o seu 

Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos hábeis a 

comprovar a sua alegada incapacidade econômica, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027644-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARBOSA VINHAS OAB - SP255427 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F.P. CARVALHO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027644-96.2017.8.11.0041 AUTOR: TIM CELULAR 

S.A. RÉU: F.P. CARVALHO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS - ME 

K Vistos em Correição. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037539-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037539-81.2017.8.11.0041 AUTOR: ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: J. V. MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME K Vistos em Correição. INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21 

de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA
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Processo Número: 1018902-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE ROCHA NASCIMENTO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018902-19.2016.8.11.0041 DEPRECANTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DEPRECADO: PAULO 

HENRIQUE ROCHA NASCIMENTO M 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. Cuiabá/MT, 21 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1037470-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA MADEIROS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT0006983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDITO MARCONI COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037470-49.2017.8.11.0041 REQUERENTE: NEUSA 

MARIA MADEIROS COSTA REQUERIDO: EXPEDITO MARCONI COSTA V 

Vistos em Correição. Dê-se vista ao Ministério Público para que se 

manifeste como custos juris, requerendo o que entender de direito, nos 

termos do art. 109 da Lei nº 6.018/73. Com a vinda aos autos da 

manifestação do Parquet, façam-me os autos conclusos. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Às providências. 

Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031225-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MASSAVI DA SILVA (RÉU)

LUCENI XAVIER PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031225-22.2017.8.11.0041 AUTOR: HOSPITAL E 

MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA RÉU: LUCENI XAVIER PEREIRA, 

FABIANO MASSAVI DA SILVA K Vistos em Correição. INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21 

de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002073-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PETRAQUINI GRECO PASCHOALATO OAB - SP214735 

(ADVOGADO)

JULIO CHRISTIAN LAURE OAB - SP155277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA KRAINOVIC RIZZARDI (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002073-89.2018.8.11.0041 REQUERENTE: UPL DO 

BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, MILENA KRAINOVIC 

RIZZARDI M Vistos em Correição. Verifica-se dos autos de carta 

precatória que a parte interessada não recolheu os valores referentes à 

distribuição e diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente à 

distribuição e diligência a ser executada, sob pena de cancelamento da 

distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da 

determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001496-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONEXAO RIO PRETO-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO LEME DE SOUZA JUNIOR OAB - SP318668 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN CRISTINA CARMO DE LIMA (REQUERIDO)

MARCELO NASCIMENTO DA ROCHA (REQUERIDO)

MARCELO NASCIMENTO DA ROCHA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001496-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CONEXAO 

RIO PRETO-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REQUERIDO: 

MARCELO NASCIMENTO DA ROCHA ME - ME, MARCELO NASCIMENTO DA 

ROCHA, HELLEN CRISTINA CARMO DE LIMA M Vistos em Correição. 

Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada não 

recolheu os valores referentes à distribuição e diligência, neste Juízo. 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento referente à distribuição e diligência a ser executada, 

sob pena de cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo 

deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000977-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO VELHO SHOPPING S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB - RO635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MVN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000977-39.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PORTO 

VELHO SHOPPING S.A REQUERIDO: MVN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 

E PARTICIPACOES S.A. M Vistos em Correição. Verifica-se dos autos de 

carta precatória que a parte interessada não recolheu os valores 

referentes à distribuição e diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE 

a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento 
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referente à distribuição e diligência a ser executada, sob pena de 

cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o 

adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se Cumpra-se 

Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035803-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA MARCIA CANDIDA VARANDA OAB - MT22733/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE PIRES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035803-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

MARCOS INACIO REQUERIDO: MARILUCE PIRES DE LIMA Vistos em 

Correição. Trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizada por João Marcio Inácio em face do Mariluce Pires de 

Lima, ambos qualificados nos autos. Alega a parte autora que divorciou da 

requerida aos 18.09.2017, ocasião em que declararam a inexistência de 

bens a serem partilhados. Todavia, sustenta que, na constância do 

casamento, adquiriram o veículo Spacefox, ano/modelo 2010, cor prata, 

placa NJR 0205, Renavan 00178780570, financiado em nome do autor, 

cujas prestações mensais são pagas por ambas as partes, sendo que a 

requerida custeia R$ 200,00 (duzentos reais) e o requerente R$ 594,00 

(quinhentos e noventa e quatro reais). Narra que, após a separação, as 

partes acordaram que o veículo permaneceria 15 (quinze) dias do mês 

com cada um. Porém, a requerida não está cumprindo com o pactuado, 

uma vez que não entrega o veículo ao autor, bem como deixou de 

contribuir com as prestações do automóvel. Assevera, ainda, que a 

requerida requereu medidas protetivas em relação ao autor, situação que 

obsta o contato com a mesma, e por conseguinte, da retomada veículo. 

Por essas razões, requer, em sede liminar, a busca e apreensão do 

automóvel supracitado. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a 

nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Isso porque, não há como se aferir, tão somente com os 

documentos acostados nos autos, os termos do acordo verbalmente 

firmado entre as partes, no sentido de que o veículo permaneceria 15 

(quinze) dias com cada uma das partes e que o pagamento se daria 

conforme narrado na inicial, ou seja, à requerida caberia o custeio R$ 

200,00 (duzentos reais) e ao requerente o custeio de R$ 594,00 

(quinhentos e noventa e quatro reais). Ao contrário, a ausência de 

documentos nos faz crer que, desde o fim do casamento, o requerido 

cedeu o direito de uso sobre o veículo de forma unilateral à requerida. Com 

efeito, no momento do divórcio consensual realizado de forma 

extrajudicial, conforme se verifica na escritura pública constante no Id nº 

10858718, o autor não requereu a retomada do bem, tampouco consignou 

o interesse na venda do automóvel para que fosse realizada 

posteriormente a partilha dos valores. Assim sendo, estando ausente nos 

autos elementos aptos a evidenciarem a probabilidade do direito da parte 

autora, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, 

colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 

DO CPC. Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não são 

aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida 

a tutela de urgência.”. (TJ-MG, AI 10000160561940001,Orgão Julgador 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017, Relator Mota 

e Silva). Por fim, convém consignar que, muito embora o autor sustente a 

presença do pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que as multas 

cometidas pela requerida o prejudicariam, uma vez que o veículo está em 

seu nome, entendo que, ocorrendo a respectiva autuação, o requerente 

pode, nos termos do art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, 

indicar o nome da requerida com condutora do veículo e, dessa forma, 

eximir-se da responsabilidade. Assim sendo, uma vez ausentes, ao menos 

neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos legais 

necessários, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração acostada no movimento nº 10858734, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 

de março de 2018, às 10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de 

Dezembro de 2017. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito AT

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021926-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA NINHO VERDE LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO YOSHIO IRITANI OAB - SP276553 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPLARIUM AGROINDUSTRIAL LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021926-21.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: 

AGROPECUARIA NINHO VERDE LTDA EMBARGADO: TEMPLARIUM 

AGROINDUSTRIAL LTDA W Vistos em Correição. Trata-se de Embargos à 

Execução opostos por Agropecuária Ninho Verde Ltda em face de 

Templarium Agroindústria Ltda, na Execução de Título Executivo 

Extrajudicial em trâmite neste Juízo sob o nº 1023092-25.2016.8.11.0041. 

Compulsando os autos, verifica-se que o embargante requer a concessão 

do efeito suspensivo, sem, contudo, apontar quais seriam os motivos 

ensejadores do perigo da demora. Ocorre que, conforme preceitua o § 1º 

do art. 919 do Código de Processo Civil, a concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução depende, além da garantia por 

penhora, depósito ou caução, da presença dos requisitos para concessão 

da tutela provisória. Veja-se: “Art. 919. Os embargos à execução não 

terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes”. In casu, verifico que não se encontram preenchidos os 

requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, 

uma vez que não estão presentes os pressupostos necessários à 

concessão de tutela provisória (artigo 300, CPC). Com efeito, a 

probabilidade do direito do embargante não restou demonstrada, pois os 

cheques que embasam a execução são títulos de crédito que gozam de 

presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, sendo que a ausência a 

prévia apresentação ao banco sacado não retira a exigibilidade do título 

quando já apresentados anteriormente e devolvidos por insuficiência de 

fundos outros cheques, mormente nesse momento inaugural em que não 

há prova hábil a afastar à inadimplência do embargante. Ademais, no que 
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se refere à penhora de maquinários, tenho que, não sendo a embargante 

empresa qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

bem como não tendo sido demonstrado que os bens penhorados são 

indispensáveis ao exercício das suas atividades econômicas, não há 

elementos suficientes para a aplicação da excepcionalidade prevista no 

art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Destarte, nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à 

possibilidade de penhora de maquinários necessários ao exercício do 

objeto social de pessoas jurídicas, a regra é a penhorabilidade dos bens, 

somente sendo afastada a penhora quando demonstrado efetivamente 

pela empresa executada que os bens são indispensáveis à continuidade 

da atividade empresarial[1]. Por fim, não vislumbro a presença do perigo 

de dano, haja vista que, nessa quadra processual, nada há de concreto 

para que se possa afirmar, em sede liminar, que o executado está 

efetivamente sofrendo prejuízos irreversíveis. Assim sendo, INDEFIRO o 

efeito suspensivo aos presentes embargos, vez que não demonstrados, 

nessa seara inaugural, os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Não obstante, RECEBO os embargos à execução para 

discussão, determinando que a parte embargada seja intimada para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 920 do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, V, DO CPC/73. 

INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. 

MICROEMPRESA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por 

ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da 

controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou 

ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de 

Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas 

empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos 

bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato 

social. 2. A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, 

correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários 

individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios exerçam 

sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às 

suas atividades. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 

1224774/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016).

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034477-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JUNIOR DE ALCANTARA LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BORGES FREITAS OAB - SP188600 (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES FREITAS OAB - 831.989.031-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034477-33.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: WILLIAM 

JUNIOR DE ALCANTARA LIMA PROCURADOR: ROGERIO BORGES 

FREITAS EMBARGADO: GILBERTO MALTZ SCHEIR W Vistos em 

Correição. A ação de execução associada aos presentes embargos não 

se encontra garantida por penhora ou depósito, não tendo, ainda, a parte 

embargante oferecido caução. Outrossim, não vislumbro na hipótese o 

preenchimento dos requisitos que autorize a concessão da tutela de 

urgência. Desta forma, nos termos do art.919, §1°, do Código de Processo 

Civil[1], INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos. Não obstante, RECEBO os embargos à execução para 

discussão, determinando que a parte embargada seja intimada para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 920 do 

Código de Processo Civil. 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “Art. 919. Os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento 

do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.”

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010649-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L H RESTAURANTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010649-08.2017.8.11.0041 AUTOR: GOIABEIRAS 

EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: L H RESTAURANTE LTDA 

Vistos em Correição. Considerando que a citação da parte requerida não 

respeitou o prazo de 20 (vinte) dias, disposto no art. 334 do CPC (Id nº 

8763206), REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 de março 

de 2018, às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 02. 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). Cumpra-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010649-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L H RESTAURANTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010649-08.2017.8.11.0041 AUTOR: GOIABEIRAS 

EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: L H RESTAURANTE LTDA 

Vistos em Correição. Considerando que a citação da parte requerida não 

respeitou o prazo de 20 (vinte) dias, disposto no art. 334 do CPC (Id nº 

8763206), REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 de março 

de 2018, às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 02. 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). Cumpra-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito AT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026753-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO QUIRINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026753-75.2017.8.11.0041 AUTOR: PEDRO QUIRINO 

DOS SANTOS RÉU: EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES 

LTDA K Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

Pedro Quirino dos Santos em desfavor de EBC - Empresa Brasileira de 

Construções Ltda, ambos devidamente qualificados. O feito foi ajuizado na 

Comarca de Guarantã do Norte-MT, onde tramitou regularmente até o fim 
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da instrução processual. Ocorre que ao tempo da contestação a parte 

requerida arguiu incompetência daquele Juízo, sustentando que não 

possui filial naquela Comarca e, portanto, a demanda deveria ter sido 

ajuizada onde se acha sua Sede, qual seja, esta Comarca de Cuiabá. Foi 

reconhecida a incompetência suscitada pela requeria nos autos da 

Exceção em apenso nº 1026755-45.2017.8.11.0041, cuja decisão também 

consta nestes autos, conforme Id. nº 9648414 – pg. 1/2. É a síntese. 

Conforme decisão constante no Id. nº 9648411 – pg. 86, o feito foi 

devidamente saneado. Designada e realizada audiência de instrução e 

julgamento, houve requerimento da parte autora pelo acolhimento de 

“confissão” da requerida, o que foi indeferido, bem como consignada a 

desnecessidade de produção de novas provas (Id. nº 9648411 – pg. 94). 

Assim sendo, conquanto em despacho anterior já tenha sido consignado 

que o feito encontra-se apto a julgamento, antes de ser prolatada 

sentença entendo necessário oportunizar às partes manifestar-se nos 

autos após seu aporte neste Juízo, razão pela qual determino que sejam 

intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar razões finais 

escritas. Atendida a deliberação ou decorrido o prazo sem manifestação 

voltem conclusos para sentença. Cuiabá-MT, 16 de Fevereiro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003138-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003138-22.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: DENIS 

FERNANDO DA SILVA EMBARGADO: HERIEWERTON SILVANDER DOS 

REIS W Vistos em Correição. Trata-se de Embargos à Execução opostos 

por Denis Fernando da Silva em face de Heriewerton Silvander dos Reis. 

O embargante pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo (Id. 11736078). Em 16.02.2018, este Juízo, visando 

aferir se o embargante faz jus ao benefício da justiça gratuita, determinou 

a intimação deste para trazer aos autos a declaração de imposto de renda 

dos dois últimos exercícios e/ou outros documentos hábeis a comprova a 

alegada hipossuficiência financeira. O embargante trouxe aos autos, por 

meio da petição constante no Id. nº 11793802, diversos extratos do 

Sistema PJE, sustentando que estar passando por situação de 

superendividamento, ante as inúmeras ações judiciais contra si ajuizadas, 

inclusive para busca e apreensão de seu automóvel. É a síntese. DECIDO. 

É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. No caso 

dos autos, foi determinado ao embargante que trouxesse aos autos 

comprovação de que preenche os requisitos legais, tendo esse, contudo, 

se limitado a juntar os documentos constantes no Id. nº 11793805, pág. 

1/9, que se tratam apenas de imagens representativas de ações judiciais 

ajuizadas por diversas pessoas em face do embargante. Contudo, 

entendo que os elementos contidos não são suficientes para amparar a 

alegada necessidade da assistência, pois a existência de várias ações 

judiciais e diversos credores, por si só, não demonstra a necessidade do 

benefício. Destarte, tal como a ação de execução que deu ensejo aos 

presentes embargos, as ações judiciais podem ser objeto de defesa por 

meio da qual pode vir o embargante a obter a desconstituição do débito 

executado. Ademais, ante a vultuosidade do negócio jurídico firmado entre 

as partes, assim como considerando a qualificação do embargante como 

produtor rural, entendo que, não tendo apresentado a sua declaração de 

imposto de renda, nem sequer declarado ou demonstrado o seu atual 

ganho mensal, o indeferimento do pedido de gratuidade não enseja 

cerceamento de defesa ou vedação de acesso ao Poder Judiciário (artigo 

5º, LXXIV, da CF/88). Com efeito, é certo que as informações constantes 

demonstram não haver amparo para a alegada necessidade da justiça 

gratuita. Isso porque, o embargante não comprovou condição de pobreza 

ou miserabilidade, o que impõe o indeferimento da benesse. Sobre o 

assunto, vide jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. 

RECURSO CONHECIDO A LUZ DO CPC/73. Ausência de notícia da juntada 

aos autos da declaração de hipossuficiência financeira firmada pelos 

agravantes, inexistindo cópia neste recurso. Impossibilidade de 

Reconhecer-se a presunção relativa conferida nos moldes do artigo 4º da 

Lei nº 1.060/50. Documento que não pode ser firmado pelo patrono. 

Decisão mantida. Recurso impróvido Agravo de Instrumento. Indeferido o 

recolhimento de custas ao final. Ausência de comprovação da efetiva 

dificuldade financeira, apta a impossibilitar o pronto pagamento de custas 

ou despesas processuais. Existência de ações judiciais que, por si só, 

não comprovam a impossibilidade momentânea de que dispõe a Lei. 

D e c i s ã o  m a n t i d a .  R e c u r s o  i m p r o v i d o . ”  ( T J S P ;  A I 

2048459-43.2016.8.26.0000; Ac. 9433230; Sorocaba; Décima Nona 

Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Julg. 

09/05/2016; DJESP 20/05/2016). “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA NEGADO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, 

CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade 

da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. 

Quando o magistrado determina o recolhimento da diferença das custas 

processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo 

estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito”. 

(Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

27/06/2017) Por outro lado, quando a parte não preenche os requisitos 

para ser beneficiária da gratuidade, como no caso em análise, mas, 

eventualmente, não pode oferecer o valor das custas imediatamente em 

sua integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, a própria Lei abre a possibilidade de garantir-lhe o pleno acesso à 

Justiça, que pode se dar através do parcelamento, conforme prevê o § 6º 

do art. 98, do CPC[1]. Nesse mesmo sentido, vide decisão do TJ/MT: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. Assim sendo, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante, 

nos termos do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte 

embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do referido Diploma Processual. 

Não obstante, nos termos do art. 468, § 7º, da CNGJ, desde já CONCEDO 

o direito ao parcelamento das despesas processuais, facultando ao 

embargante o recolhimento das mesmas em até 06 (seis) parcelas 

mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, caso em que 

deverá comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo 

supracitado. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 
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poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024960-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025258-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BATISTA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030787-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO COSTA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026694-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ VITURI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028439-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL MARTINS DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025208-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO ORLANDO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025741-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO BISPO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029924-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELIELSON MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003294-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT0010017A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840/O 

(ADVOGADO)

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT0012144A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019198-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HERMES FRANCO MARQUEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (RÉU)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação às contestações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021880-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA OAB - MT21545/O (ADVOGADO)

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO)

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENILTON CAMILO DUARTE (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027430-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUAYNNE LAURA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELZILENE ZIMERMANN CASSIANO OAB - SC44146 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (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.: 808009 Nr: 14470-76.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA TAVARES DE CARVALHO, GIZELE TAVARES DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍLIA DA COSTA DONÁRIO - 

OAB:17. 052, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados para: a) CONDENAR a requerida 

em obrigação de fazer, consistente em fornecer a requerente a internação 

e o tratamento necessário para a manutenção de sua vida, independente 

de prazo de carência, ratificando, consequentemente, a liminar deferida; 

b) Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,000 (dois mil reais), 

nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 799956 Nr: 6385-04.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:12.447/MT, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - 

OAB:13655/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:a) CONDENAR as requeridas ao ressarcimento da 

importância de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), referente aos 

alugueis pagos de 09/2012 a 05/2013, acrescidas de correção monetária 

pelo INPC a partir de cada mês de desembolso, bem como incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (arts. 405 e 406, 

CC);b) CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização a título de 

dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC a partir da decisão de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, ao contar da citação.Tendo em vista que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO as requeridas a pagarem 

por inteiro às custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

§2º do art. 85 do Código de Processo Civil.Sem prejuízo das deliberações 

supra, proceda-se a inclusão do patrono da Requerida (Gold Yellow 

Empreendimentos Imobiliários SPE S/A), Dr. Fábio Rivelli – OAB/MT 

19.023-A na capa dos autos e no sistema Apolo, consoante requerimento 

d e  f l .  2 3 3 . R e g i s t r a d a  n e s t a  d a t a  n o  s i s t e m a 

informatizado.Intimem-se.Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata 

de processo da META 2/2017-CNJ.Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 15 de Fevereiro 

de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 421959 Nr: 7145-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. F. B. R., ROSA MARIA CORREIA DE OLIVEIRA - REP.

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10.546/MT, JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12.923-MT, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15.980, 

THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12525 OAB/MT, YANN 

DIEGGO SOUZA TIMOTEO DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO 

PIMENTA CERQUEIRA - OAB:8905, JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009/mt, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Vistos,

Havendo interesse de incapazes, ouça-se o MPE quanto ao pedido de fls. 

443/447.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 782365 Nr: 36002-43.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA CASTRO DALMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIARIA - VÁRZEA GRANDE - SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA THAISA DIAS 

PENACHIONI - OAB:14.665/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, MARIA ANGÉLICA SILVA DA COSTA 

ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:OAB/MT 

8360

 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:a) CONDENAR as requeridas ao ressarcimento da 

importância de R$ 12.735,00 (doze mil setecentos e trinta e cinco reais), 

referente aos alugueis devidamente comprovados, acrescidas de 

correção monetária pelo INPC a partir de cada mês de desembolso, 

levando em consideração a média de aluguel mensal atribuída [R$ 374,56], 

bem como incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a 

citação (arts. 405 e 406, CC);b) CONDENAR as requeridas ao pagamento 

de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, ao contar da citação.Tendo em vista 

que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 66 de 340



requeridas a pagarem por inteiro às custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte 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.Intimem-se.Cumpra-se 

prioritariamente, uma vez que se trata de processo da META 

2/2017-CNJ.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.: 852217 Nr: 55068-72.2013.811.0041

 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: ALENCAR RUBENS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, 

ALEXANDRE STURZBECHER DOS SANTOS, ALEXANDRE FRANCHI

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

OAB:15.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280-B, GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, 

PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT, RAFAEL NEPOMUCENO DE 

ASSIS - OAB:12.093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11.858-A/MT

 “Vistos,

1. Homologo a desistência da inquirição da testemunha Carmelita Leite 

Franchi.

2. Em razão da anuência da parte autora, a decisão que indeferiu o pedido 

de denunciação da lide deve ser reconsiderada, razão pela qual defiro o 

pedido, determinando a citação das litisdenunciadas LIBERTY SEGUROS e 

BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS para se manifestarem, no prazo de 

15 dias.

3. Consequentemente, suspendo a audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1039514 Nr: 41411-92.2015.811.0041

 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: BRADESCO SAÚDE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J DOS SANTOS PARREIRA SERVIÇOS DE 

LIMPEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1279035 Nr: 1601-08.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, 

determino seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

e sob pena de indeferimento, emendar a inicial, a fim de:1.Indicar os 

endereços eletrônicos do autor e do réu, nos termos do art. 319, inciso II, 

do Código de Processo Civil;2.Adequar o valor atribuído à causa, nos 

termos do artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que 

o objeto da presente ação envolve pedidos cumulativos, quais sejam, a 

declaração de nulidade de títulos de crédito e a condenação em danos 

morais;Uma vez atribuído o correto valor à causa, deverá a parte autora, 

no mesmo prazo supra, comprovar o recolhimento das custas judiciais e 

da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil.Por fim, PROCEDA-SE com 

o apensamento do presente feito aos autos nº 33512-14.2013.811.0041, 

código 827649.Apresentada a emenda pela parte autora ou transcorrido o 

prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 

20 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035225-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE DE SOUZA (EXECUTADO)

ADALBERTO TIRLONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035225-65.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: RICARDO 

DA SILVA PEREIRA EXECUTADO: ADALBERTO TIRLONI, FRANCISCO 

JOSE DE SOUZA K Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários 

Advocatícios c/c Pedido Cautelar de Arresto proposta por Ricardo da Silva 

Pereira em face de Adalberto Tirloni e Francisco José de Souza, todos 

devidamente qualificados. Sustenta a parte autora que lhe é devido pelos 

réus, o valor atualizado de R$ 111.338,60 (cento e onze mil, trezentos e 

trinta e oito reais e sessenta centavos), decorrente de contrato particular 

pactuado para pagamento de honorários advocatícios, relativos à 

prestação de serviços em lide processual que tramitou na Comarca de 

Porto dos Gaúchos/MT, tendo como objeto uma área de terras situada 

naquele município. Em razão disso, pugna pelo deferimento de “medida 

cautelar de arresto” “do Veiculo Ranger LTD, Branca, Placa OBG-1082, 

cor branca, renavan 00512116210, e do veículo L200, marron placa NUF– 

0961, Itanhangá /MT” (sic). É a síntese. DECIDO. Inicialmente, registro que 

a parte autora não indicou com precisão o fundamento e o tipo da medida 

cautelar requerida, fazendo apenas breve menção ao art. 801 que, no já 

revogado Código de Processo Civil de 1973, tratava das medidas 

cautelares autônomas. Ainda assim, considerando que houve, 

conjuntamente, a propositura de ação principal para cobrança de 

honorários, em observância aos princípios da fungibilidade e 

instrumentalidade das formas, hei por bem receber o pedido de “medida 

cautelar de arresto” na forma de tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente, a qual é disciplinada no art. 303, do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Superada a questão relativa à natureza do pedido, passo ao 

exame dos fatos. No que se refere à tutela de urgência, o regime geral 

está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou 

os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua 

natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela antecipada de urgência não 

comporta deferimento. Isso porque, tratando-se de ação de cobrança cujo 

pagamento era previsto na forma de deposito bancário, não é possível 

vislumbrar-se, de plano, a probabilidade do direito, porquanto nesta fase, 

ainda não é possível a constatação de que não houve o pagamento. 

Relativamente ao fummus boni juris o autor expõe razões confusas para 

justificar o pedido, quando diz que “ocorreu a venda com a entrega do 

bem sem, no entanto, haver o recebimento do preço, conforme o 

avençado no contrato”, de modo que, tal afirmação, não aparenta relação 

com os honorários pactuados no contrato apresentado e cujas cláusulas 

que dispõem sobre a forma de pagamento não fazem referência à 

“compra e venda”. O periculum in mora também não foi demonstrado, pois 

o autor não trouxe qualquer fato concreto sobre eventual possibilidade 

dos requeridos se desfazerem dos bens que pretende o arresto, nem que 

não possuem outros meios de garantir o pagamento na hipótese de 

procedência do pedido principal. Ademais, as conversas de aplicativo 

juntadas não são suficientes para comprovação de mora dos requeridos, 

o que também demanda que se aguarde o contraditório. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Ante o disposto no 
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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, 20 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002992-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002992-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DELITH DA 

COSTA PEREIRA SANTOS REQUERIDO: LIDER SERVICOS 

ESPECIALIZADOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA AT Vistos em 

Correição. Trata-se de Medida Cautelar de Arresto, requerida em Caráter 

Antecedente por Delith da Costa Pereira Santos em face de Líder Serviços 

Especializados de Zeladoria Patrimonial Ltda, Gustavo Lomba de Melo 

Assumpção e Patrícia Pedroti Assumpção. A parte autora alega que firmou 

contrato de locação com data de início 28.01.2014 e término em 

28.01.2015, tendo como objeto o imóvel de sua propriedade, situado na 

Rua Willian Santos, nº 03, Bairro Areão, nesta urbe. Aduz que a requerida 

não deu manutenção no imóvel, estando inadimplente com os aluguéis 

desde julho/2017. Sustenta que inúmeras foram as tentativas de solução 

extrajudicial, todavia não não obteve êxito. Por fim, menciona, que o 

requerido possui um veículo marca/modelo Ford/Fusion, placa OBM 8543, 

ano 2013, cor preta e renavam n.º 546668500. Por essas razões, requer, 

inaudita altera pars, a concessão da medida liminar para determinar a 

busca e apreensão do veículo supracitado para fins de garantia de futura 

execução. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, as tutelas provisórias 

fundam-se na urgência ou na evidência, consoante dispõe o atual art. 294 

do Código de Processo Civil, o qual, em seu parágrafo único, estabelece 

que tais providências podem ser concedidas de modo cautelar ou 

antecipado, em caráter antecedente ou incidental. O regime geral da tutela 

de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja 

na sua natureza antecipada, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Como se vê, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

cautelar ou antecipada, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, uma vez 

presentes os requisitos supra, é perfeitamente possível o deferimento da 

medida de cautelar de arresto, a teor do que dispõe o art. 301 do novo 

Código de Processo Civil, in verbis: “a tutela de urgência de natureza 

cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra alienação de bem qualquer outra medida 

idônea para asseguração do direito”. Feitas essas considerações, 

compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela de urgência 

cautelar não comporta deferimento. Com efeito, num juízo de cognição 

sumária, entendo que, em que pese a comprovação da relação contratual 

firmada entre as partes através do contrato de locação constante no Id nº 

11711365, verifico que a parte autora deixou de comprovar o estado de 

insolvência da parte requerida e, por conseguinte, o pressuposto do 

perigo de dano. Anote-se, ainda, que os excertos das conversas 

realizadas com a parte requerida acostadas aos autos, não constituem 

fundamento suficientemente robusto a afirmar a insolvência da parte 

requerida. Ademais, nota-se através do extrato do Detran (Id nº 

11711432) que o veículo objeto do possível arresto/busca apreensão não 

se encontra em nome da parte requerida. Não obstante tenha a parte 

autora juntado aos autos declarações de terceiros almejando comprovar a 

posse da parte requerida sob o automóvel(Id nº 11711446), entendo que, 

nesta fase de cognição sumária, resta temerária o reconhecimento da 

probabilidade do direito da parte autora com base nas referidas 

declarações. Deste modo, nesta fase inicial, a parte autora deixou de 

comprovar os pressupostos necessários a autorização da medida, 

devendo ainda ser ressaltado que o contrato locatício possui garantia 

fidejussória, na modalidade de fiança. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE 

ARRESTO – PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO - RECURSO 

DESPROVIDO. Não tendo o autor da ação cautelar de arresto demonstrado 

o perigo da demora da prestação jurisdicional, inviável a concessão da 

medida.(Ap 165974/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, 

Publicado no DJE 13/09/2017). APELAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DE 

ARRESTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO 

NOVO CPC, VALE DIZER, DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO 

AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - CAUTELAR JULGADA 

IMPROCEDENTE - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.A falta 

da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo ao 

resultado útil do processo (art. 300 do Novo CPC), impõe a improcedência 

da Medida Cautelar de Arresto proposta.(Ap 19625/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017). Destarte, uma vez ausentes, 

ao menos neste momento processual, a satisfação de todos requisitos 

legais necessários, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida, 

sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a 

comprovação dos pressupostos necessários. Nos termos do artigo 306 

do Código de Processo Civil, CITE-SE o réu para, no prazo de 5 (cinco) 

dias contestar a ação, com a observação de que na não apresentação de 

defesa, os fatos alegados pela autora presumir-se-ão verdadeiros, caso 

em que o juiz decidirá o feito em 5 (cinco), nos termos do artigo 307, do 

CPC. Com a formulação do pedido principal, INTIME-SE a parte requerida, 

na pessoa do seu advogado constituído nos autos ou, se não estiver 

representada em juízo, por correio (CPC, artigos 247 e 248), para 

oferecimento de defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335). 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, art. 139, VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003931-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DE LARA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003931-58.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A REQUERIDO: SIDNEY DE LARA SANTOS AT Vistos em 

Correição. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

ajuizada por Banco Itaú- Unibanco S/A em desfavor de Sidney de L 

Santos. A partir da detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora 

pretende promover a busca e apreensão de automóvel em razão de 

inadimplência do bem alienado fiduciariamente. Ocorre que a competência 

para processar e julgar demandas que envolvem matéria referente a 

alienação fiduciária é da Vara Especializada de Direito Bancário, conforme 
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dispõe o art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008, do Conselho da 

Magistratura. Destarte, a matéria discutida nos autos é eminentemente 

bancária. À propósito, colaciono o seguinte julgado, in verbis : “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO – RETIRADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO POLO – 

MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO FINANCEIRO DA AÇÃO – COMPETÊNCIA 

DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE.“É cediço que a competência da Vara Especializada em 

Direito Bancário não é definida pela presença do banco/instituição 

financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é definida pela natureza 

bancária da matéria debatida.” Precedente desta Câmara.”(TJMT, CC 

68184/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016). Assim sendo, considerando a 

matéria discutida nos autos, DECLINO da competência para 

processamento e julgamento desta demanda, o que faço com fulcro no art. 

64, § 1º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Vara Especializadas em 

Direito Bancário desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002895-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZE DE SOUZA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002895-78.2018.8.11.0041 AUTOR: HELIZE DE 

SOUZA VIEIRA RÉU: BANCO DO BRASILS.A AT Vistos em Correição. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais, com pedido liminar, ajuizada por Helize de Souza Vieira em face de 

Banco do Brasil, ambos devidamente qualificado nos autos. Alega a parte 

autora que é cliente do banco requerido há mais de 12 (doze) anos, razão 

pela qual alçou limites de créditos e cheque especial que lhe auxiliam em 

suas despesas mensais. Diz que, a partir de outubro de 2017, não 

conseguiu realizar transações com seu cartão na função crédito. Todavia, 

todas as vezes em que checava sua conta, verificava que o limite de 

crédito constava como disponível para utilização. Assevera que, em 

contato com o requerido acerca de tal situação, foi informada que havia 

uma restrição pendente sobre o seu nome, e por essa razão o banco 

havia bloqueado a função crédito. Por fim, aduz que não foi notificada 

acerca do bloqueio do seu cartão de crédito, fato que lhe causou 

transtornos de ordem financeira. Com espeque nesses fundamentos, a 

requerente requer, liminarmente, que a Instituição Financeira requerida 

restabeleça a função crédito do seu cartão nº 4984.5351.1667.4844. É o 

breve relato. Decido. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Na hipótese, identifico a probabilidade de o direito existir, 

notadamente por meio dos documentos que instruem a inicial, em especial 

o cartão do banco (Id nº 11698753), e o espelho de atendimento que 

comprova o bloqueio do crédito em razão de uma restrição (Idº 11698736, 

pág.2). Ocorre que, a ausência de notificação do consumidor acerca do 

bloqueio do limite de crédito, por eventual restrição interna ou externa, é 

comportamento abusivo, vez que frustra a expectativa do consumidor em 

relação ao crédito disponível em conta, acarretando, sobremaneira, 

transtornos de ordem financeira na vida do consumidor. À propósito, 

colaciono os seguinte julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – 

BLOQUEIO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, 

SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA 

CÂMARA CÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA MODIFICADA 

NO PONTO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – 

VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM VALOR 

ADEQUADO AO CASO CONCRETO – PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E 

SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.Não há ofensa ao princípio 

da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão 

correlacionados ao conteúdo da sentença. A ausência de notificação 

prévia do correntista acerca do bloqueio do seu limite de crédito, por 

eventual restrição interna ou externa, configura ato ilícito passível de 

indenização por danos morais, pois frustra a expectativa do consumidor 

em relação ao crédito disponível em conta, deixando-o em situação 

embaraçosa e vulnerável frente a possíveis devoluções de cheque e da 

negativa de operações de débito em conta.A indenização fixada em valor 

razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos 

danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.A 

repetição do indébito em dobro só é cabível em caso de demonstrada 

má-fé, o que não foi comprovado na hipótese dos autos. Os honorários 

advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar adequado, não 

merecendo majoração.”(Ap 27883/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, 

Publicado no DJE 01/06/2017). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – CANCELAMENTO E/OU BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE, 

CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO E JUSTO MOTIVO – CONDUTA ABUSIVA – DANOS MORAIS 

– INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

DANO IN RE IPSA – QUANTUM ARBITRADO – MINORADO – MULTA 

COMINATÓRIA (ASTREINTES) DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR – VALOR DA MULTA LIMITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A 

atitude perpetrada pela instituição financeira, em efetuar o cancelamento 

e/ou bloqueio da conta corrente, cheque especial e cartão de crédito do 

consumidor, de forma unilateral, imotivada e sem prévia notificação, 

configura abuso de direito e ato ilícito, passível de ensejar o dever de 

reparação do dano moral.Consumidor que, em virtude do cancelamento 

irregular do limite de crédito, teve seu nome indevidamente inscrito junto ao 

cadastro de inadimplentes, sofre dano moral que prescinde de 

comprovação.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.Segundo entendimento da Corte 

Superior se mostra desnecessária a intimação pessoal do executado para 

cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de 

aplicação das astreintes.É possível minorar o valor da multa diária por 

descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no 

caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, do 

CPC).(Ap 67800/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, 

Publicado no DJE 08/11/2017). Não se discute que a análise do risco para 

à concessão de crédito é atribuição da Instituição financeira, não cabendo 

ao Poder judiciário imiscuir-se em tal seara. No entanto, constatada a 

abusividade na conduta de suspensão unilateral do limite de cartão de 

crédito, mostra-se cabível à determinação do seu restabelecimento, sem 

prejuízo de posterior suspensão, desde que notificado previamente o 

consumidor. Da mesma forma restou evidenciado o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que caso o bloqueio da 

função do crédito persista, a requerente terá desequilíbrio em suas 

finanças e transtornos de ordem financeira. Por fim, o § 2º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido 

seja julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente 

retornar ao status quo ante, com o bloqueio da função crédito em seu 
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cartão. Além disso, é evidente que o limite do cartão de crédito resguarda 

à Instituição financeira, pois autoriza o uso até aquele valor. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, pelo que determino o RESTABELECIMENTO da função crédito no 

cartão n.º 4984.5351.1667.4844, no prazo de 15 (quinze) dias, desde que 

a suspensão tenha decorrido do alegado fator externo [anotação negativa 

em desfavor da requerente] e não de inadimplemento junto ao Banco 

requerido. Por oportuno, a concessão da medida liminar não obsta nova 

suspensão do limite desde previamente notificada a consumidora, 

providência dispensável na hipótese de suspensão por inadimplemento. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do Código de Processo 

Civil. Considerando os documentos acostados no Id. nº 11698668, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 08 de Maio de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 01 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). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de Fevereiro de 

2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003864-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. L. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003864-93.2018.8.11.0041 AUTOR: CAIO PEREIRA 

LEAL RÉU: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AT 

Vistos em correição. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com 

pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo infante Caio Pereira 

Leal, representado pela sua genitora Eliane Pereira dos Santos, em 

desfavor de Cooperativa de Serviços Médicos Unimed Cuiabá, todos 

devidamente qualificadas nos autos. Aduz o autor que é portador de 

macrocefalia, em razão de ter nascido prematuramente. Assevera que, 

necessita, com urgência, de ser submetido ao exame de TC Cranio ou Sela 

Túrcica ou Orbita. Sustenta que quando procurou a requerida, a fim de 

que autorizasse e custeasse a realização do exame, recebeu uma 

negativa sob argumento de que seria necessário o cumprimento do 

período de carência haja vista a existência do termo de aditivo contratual 

para doenças e lesões preexistente. Por essas razões, requer, em sede 

de tutela provisória de urgência, que a requerida seja compelida a 

autorizar e custear a realização do exame TC Cranio ou Sela Túrcica ou 

Orbita. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento, porque, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito. 

Isso porque, as informações contidas nos autos são suficientes a 

evidenciar que o autor é portador de hidrocefalia e esquizencefalia, 

conforme relatório médico juntado no Id. nº 11829113, pág.2. Ademais, 

ressai dos autos, que aos 21.01.2018, foi solicitado pelo médico, a 

realização do exame TC de Crânio ou Orbita ou Selas, sendo classificado 

pelo clínico que atendeu a parte autora, o grau de urgência do estado de 

saúde (Id nº 11829113, pág.4). Como assinalado no documento emitido 

pela requerida, houve a negativa em custear o tratamento ao argumento 

de necessidade do cumprimento do período de carência (Id nº 11829127). 

De fato, ao que se nota do documento emitido pela requerida, restou 

firmado um termo de aditivo contratual acrescentando a cláusula de 

doenças e lesões preexistentes, sendo estabelecido período de carência 

de 24 (vinte e quatro) meses, contados do dia 08.07.2016. No entanto, nos 

termos dos art. 35-C da Lei 9656/98, nos casos de urgência e emergência, 

é obrigatória a cobertura de atendimento, afastando assim, qualquer 

incidência de período de carência, in verbis: "Art. 35-C. É obrigatória a 

cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos 

os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de 

urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional.” Outrossim, ainda que levando em 

consideração o período de carência estabelecido no aditivo contratual, 

ressai do art. 12, inciso V, alínea c, da supracitada Lei, que em casos de 

urgência e emergência o atendimento deve ser coberto no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro horas).Veja-se: “Art. 12. São facultadas a oferta, a 

contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do 

art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste 

artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no 

plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências 

mínimas: V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de 

trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta 

dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para 

a cobertura dos casos de urgência e emergência;” Destarte, a cláusula 

que estipula o cumprimento do período de carência, voluntariamente 

aceito, merece mitigação em casos de urgência e emergência. Além disso, 

na hipótese dos autos, aguardar-se o decurso do período de carência ou 

decisão de mérito acerca da validade ou não da recusa administrativa da 

mantenedora, mostra-se inadequado em face dos princípios 

constitucionais do direito à vida e dignidade da pessoa humana. À 

propósito, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DECLARAÇÃO DE NULIDADE 

DE CLÁUSULA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE 

– RECUSA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO – SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA – PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO – ATENDIMENTO 

EMERGENCIAL OBRIGATÓRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVA E COMPORTA REDUÇÃO – JUROS 

DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM 

PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme é a orientação 

jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp 

466667/SP), merece temperamento a aplicação da cláusula de carência 

estabelecida em contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a 

situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade 

de tratamento de emergência. A recusa de tratamento considerada 

indevida implica em clara violação à dignidade da parte autora e 

perturbação do seu bem estar emocional e psicológico, o que justifica a 

condenação da prestadora de serviços médicos ao pagamento de 

indenização.Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo 

inicial dos juros moratórios é a data da citação.( TJ/MT, Ap 97272/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO NO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR DA APELANTE. ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO 

RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA.NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS 

MÉDICO-HOSPITALARES, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO 

PRAZO DE CARÊNCIA.SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DO REFERIDO PRAZO. INTELIGÊNCIA 
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DO ARTIGO 12, DA LEI Nº 9.656/1998. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). No mérito, in casu, a recorrente, desde 

o início, tinha pleno conhecimento da doença que acometia o autor, bem 

como da sua gravidade e, ainda, ciência da necessidade urgente do início 

de seu tratamento, tendo sem justificativa recusado-se a autorizá-lo, sob a 

alegação de existência de doença preexistente; IV. Nesses termos, a 

comprovação de doença preexistente recai sobre a seguradora, não 

podendo eximir-se da sua obrigação de tratar uma enfermidade que venha 

a se manifestar em seus segurados sob tal alegação, caso não tenha 

tomado os cuidados necessários para identificar essa prévia doença, com 

o objetivo de se ver exonerada do pagamento de cobertura, devendo 

exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do 

segurado. Precedentes do STJ; V. Na hipótese dos autos, ademais, 

constitui-se exceção à regra da possibilidade de negativa de atendimento 

por carência contratual decorrente de doença preexistente, havendo 

obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência ou 

emergência. Lei nº 9.656/1998 e precedentes jurisprudenciais; VI. 

Sentença mantida; VII. Recurso conhecido e não provido. (TJAM; APL 

0222121-67.2011.8.04.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Yêdo 

Simões de Oliveira; DJAM 06/03/2017; Pág. 3). Indiscutível, portanto, que, 

em um juízo de ponderação, deve-se reconhecer à plausibilidade do direito 

alegado pela autora. No que tange ao perigo de dano, emerge da própria 

pretesão da parte autora, pois a não viabilização do tratamento lhe imporá 

risco à saude e à própria vida. Dessa forma, em juízo de estrita delibação, 

entendo que, no caso concreto, os direitos fundamentais de preservação 

da vida e da saúde devem se sobrepor, face à aparente probabilidade do 

direito da autora e o evidente perigo de dano. Posto isso, com base no art. 

297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, 

autorize a realização do exame TC Cranio ou Sela Túrcica ou Orbita . No 

prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua intimação, deverá a requerida 

juntar nos autos comprovação do cumprimento da decisão. Para o caso de 

descumprimento dessa decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c 

art. 537, ambos do CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. 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. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08 de maio de 2018, às 

10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

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). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também 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. Cuiabá, 21 de 

Fevereiro 2018. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016970-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016970-93.2016.8.11.0041 REQUERENTE: NEUSA 

MARIA CARDOSO REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO AT Vistos em Correição. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Neusa 

Maria Cardoso em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico, ambos qualificados nos autos. Narra a autora que foi 

diagnosticada com quadro depressivo grave, ansiedade generalizada e 

transtornos de somatização. Em 14.10.2016, foi deferida a tutela 

antecipada, determinando que a requerida custeasse o tratamento por 

estimulação magnética transcraniana, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Id nº 3076605). A 

empresa requerida foi citada em 15.05.2017, conforme certidão constante 

no Id nº 3236063. A parte ré apresentou contestação (Id nº 3692189), 

sendo impugnada pela requerente no Id nº 4340484. Aos 14.02.2017, a 

parte autora comunicou aos autos a suspensão do tratamento, em razão 

da suspensão do custeio por parte da parte requerida (Id nº 4857598). 

Instada a se manifestar, a requerida juntou aos autos o comprovante de 

pagamento das sessões no valor de R$ 7.350,00 (sete mil reais e 

trezentos e cinquenta centavos). Aos 03.08.2017 a parte autora informa o 

descumprimento da liminar, acostando para tanto declaração do médico 

aduzindo a ausência de pagamento (Id nº 9282286). No Id nº 11777246, a 

parte autora informou mais uma vez o descumprimento da liminar, e 

pugnou a) pela aplicação da multa; b) levantamento dos valores 

depositados em Juízo mediante a expedição de alvará e transferência 

para conta do médico e, c) penhorado via Bacenjud os valores relativos a 

multa. É a síntese. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que mesmo 

intimada acerca do teor da liminar (Id nº 7154057), a requerida descumpriu 

ordem judicial, motivo pelo qual a autora pleiteou a aplicação da multa. 

Ressalto que a astreinte é estipulada com o intuito de impelir a parte a 

cumprir o provimento judicial, a fim de impedir o retardo injustificado no 

atendimento da tutela concedida. Pois bem. No caso dos autos, resta 

evidenciado o descumprimento da ordem liminar, uma vez que a 

declaração emitida pelo médico da requerente demonstra que a requerida 

tem se recusado a pagar o tratamento (Id nº 11777250). Ressai do 

documento ainda, que já há um débito no valor de R$ 48.204,33 (quarenta 

e oito mil duzentos e quatro reais e trinta e três centavos). Nestas 

circunstâncias, considerando o descumprimento da liminar, DEFIRO o 

pedido constante no Id nº 11439226, o que faço para determinar que a 

requerida seja intimada no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que custeie o 

débito relativo ao tratamento por estimulação magnética transcraniana, 

fazendo prova em Juízo, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Consigno ainda, que deverá a requerida 

realizar o pagamento diretamente ao médico especialista, evitando-se, 

assim, depósitos em Juízo. Defiro ainda, o levantamento dos valores 

depositados em Juízo (Id nº 5560255), devendo ser expedido o 

competente alvará para levantamento dos valores e realizada a 

transferência para conta do médico informada no Id nº 11777246, pág.3. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos para eventual 

julgamento antecipado ou saneamento do feito. Cuiabá - MT, 21 de 

Fevereiro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016736-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BINDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SANTANA MARQUES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016736-77.2017.8.11.0041 AUTOR: EMERSON BINDA 

- ME RÉU: GILSON SANTANA MARQUES DOS SANTOS AK Vistos em 
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Correição. Trata-se de Ação de Monitória ajuizada por Emerson Binda – 

ME. em desfavor de Gilson Santana Marques dos Santos, todos 

qualificados nos autos. Relata o autor ser credor do cheque de ID nº 

7644933, cuja pretensão de pagamento de soma em dinheiro, atualizada 

até a data do ajuizamento, importou no valor de R$2.073,79 (dois mil, 

setenta e três reais e setenta e nove centavos). Argumenta que tentou 

receber, de forma amigável, esta quantia, contudo, não obteve êxito. 

Requer, assim, a procedência da demanda constituindo-se em título 

executivo judicial o valor exarado na inicial. Citado conforme ID nº 9243767 

o requerido deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação 

conforme certidão de ID nº 10937015. O autor manifestou-se no ID nº 

9665198. É o relatório. DECIDO. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por 

Emerson Binda – ME. visando o recebimento do crédito relativo ao cheque 

de nº 000.0056 no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) acostado 

no ID nº 7644933. É o caso de julgamento conforme o estado do processo, 

a teor do art. 354 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, 

verifica-se que, em que pese devidamente efetivada a citação do 

requerido, estes quedou-se inerte em apresentar sua defesa. Dessa 

forma, a parte requerida é revel, de modo que deve ser aplicado o 

disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: "Se 

o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados 

pelo autor". Com efeito, é princípio corrente que, se o réu regularmente 

citado não comparece e não contesta a ação, tem a sua omissão punida 

com a presunção legal de todos os fatos que integram a demanda do 

autor, os quais são reputados verdadeiros. Portanto, in casu, não há 

necessidade de dilação probatória, pelo que passo a proferir o julgamento 

antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. No mérito a ação deve ser julgada procedente, pois em 

razão da revelia, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (artigo 344 do CPC). Sabe-se que a presunção não é 

absoluta, mas, no caso vertente, tratando-se exclusivamente de matéria 

fática, diante dos documentos apresentados, não existem elementos para 

se formar convicção em contrário, sendo imperiosa a procedência do feito 

nos moldes pretendidos pela parte autora. Isso porque afigura-se 

plenamente admissível a presente ação monitória fundada em cheque 

prescrito, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à 

emissão da cártula, por ter sido ajuizada em face do próprio emitente, 

mormente por tê-lo sido dentro do quinquênio prescricional aplicável. E, a 

documentação juntada pelo autor no ID nº 7644933, evidencia o alegado 

na exordial, comprovando que de fato, é o portador do referido cheque e 

que, consequentemente, tem direito ao justo ressarcimento contra o 

emitente. Registre-se que o ônus da prova é da parte requerida, visando à 

demonstração dos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito 

da parte autora, com a simples apresentação dos recibos de pagamento 

ou outros documentos capazes de demonstrar a quitação dos valores 

cobrados. Assim sendo, in casu, considerando a revelia da parte ré, 

assim como o arcabouço probatório carreado aos autos, verifica-se que 

restou incontroverso que a parte requerida encontra-se em débito com a 

autora, de modo que, é de rigor a procedência da pretensão autoral, cujo 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da 

emissão do cheque e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data de apresentação. A esse respeito, o artigo 52, 

incisos II e IV, da Lei n. 7.357/1985, dispõe que: “Art. 52. Portador pode 

exigir do demandado: I - a importância do cheque não pago; II - os juros 

legais desde o dia da apresentação; III - as despesas que fez; IV - a 

compensação pela perde do valor aquisitivo da moeda, até o embolso das 

importâncias mencionadas nos itens antecedentes.” A propósito: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – TERMO INICIAL DE 

INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

POSICIONAMENTO STJ – PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APLICADO – 

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "Em qualquer ação utilizada pelo 

portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da 

data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da 

primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação".(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016). A incidência 

dos juros de mora deve observar o percentual mensal de 1%, nos termos 

dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1º do Código Tributário Nacional. 

Ante o silêncio da sentença quanto ao índice de correção monetária a ser 

aplicado, necessário consignar o INPC para atualização do débito.” (TJ/MT. 

Ap 55583/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 

20/10/2017) - destaquei Ante o exposto, nos termos do artigo 344 do CPC, 

DECRETO A REVELIA da parte ré e, com fulcro nos artigos 355, inciso II, e 

487, inciso I, ambos do CPC, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória, o que 

faço para constituir o título executivo extrajudicial no valor de R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), consistente no cheque de ID nº 7644933, o qual 

deve corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da emissão do 

cheque e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data de apresentação. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 21 fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1012035-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAPE AGROPECUARIA LTDA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CLECIO FERLIN OAB - MT0012564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012035-73.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: SAPE 

AGROPECUARIA LTDA - ME DEPRECADO: MILTON APARECIDO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos 

para intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar no 

prazo de 5 dias, quanto a certidão do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 20 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: 1011036-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO VIEIRA 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1011036-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

REGINALDO VIEIRA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Em seguida, considerando a concordância da parte credora 

com o valor depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

mediante transferência para conta indicada pela parte exequente 

(id:11434701), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038734-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GIACOMINI DELATORRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1038734-04.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ALEX GIACOMINI DELATORRE Vistos etc. A parte autora 

comparece por meio do petitório de ID n° 11274505 requerendo a 

desistência da presente ação. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, 

verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO 

a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo 

sido angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038299-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1038299-30.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCIO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório de 

ID n° 11227479 requerendo a desistência da presente ação. De acordo 

com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o 

processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. 

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a relação 

processual por meio da citação, incabível a condenação em honorários 

advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as 

formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025377-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA MARIA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025377-54.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIA 

HELENA MARIA MENDES RÉU: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE 

SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos etc. As partes 

apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, 

requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III 

alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das 

partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante 

do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil e, julgo extinto o processo. Custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado 

pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as 

formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de 

estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do 

recolhimento de custas de desarquivamento caso haja necessidade de 

prosseguimento do feito em decorrência de descumprimento do acordo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038299-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

indicar os dados bancários completos para expedição de alvará. Cuiabá - 

MT, 21 de fevereiro de 2018. JULIENE ALINI ROCHA SILVA BEZERRA 

GESTORA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003010-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA CESAR SCHERNER (EXEQUENTE)

DARIO CESAR SCHERNER (EXEQUENTE)

GIOVANA CESAR SCHERNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHAREN DA COSTA LUCHTENBERG OAB - MT0015621A (ADVOGADO)

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

THATIANE TEIXEIRA FEITOSA (EXECUTADO)

FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003010-36.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: CARMEN 

LUCIA CESAR SCHERNER, GIOVANA CESAR SCHERNER, DARIO CESAR 

SCHERNER EXECUTADO: THATIANE TEIXEIRA FEITOSA, JANAINA DE 

FIGUEIREDO, FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a certidão do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 21 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1016605-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DE AZEVEDO VITAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EMBARGADO)

LAUDINA MAXIMA DE ALMEIDA LOPES (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016605-05.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: IVAIR 

DE AZEVEDO VITAL EMBARGADO: LAUDINA MAXIMA DE ALMEIDA 

LOPES, AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao processo, 

intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou efetuará o 

pagamento da guia de diligência para o cumprimento do mandado dos 

presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção dos 

presentes autos. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da diligência, deve 

ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do pagamento. 

Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de justiça, em 

voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o fornecimento 

dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte autora e os 

autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 73 de 340



s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1036402-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES AGUILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CRUZ TAVEIRA OAB - PR66761 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SABINO DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036402-64.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RODRIGO RODRIGUES AGUILA REQUERIDO: JOSE SABINO 

DA SILVA - EPP Vistos etc. Certifique-se a secretaria quanto a 

autenticidade da missiva, nos termo do artigo 265, §2º do CPC. Intime-se o 

patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento 

da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá consultar 

a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado. Devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC. 

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014413-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUIDNAN SANTANA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS OMNI SERVICOS EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1014413-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: RUIDNAN SANTANA SOUZA RÉU: COMPANHIA DE 

EMPREENDIMENTOS OMNI SERVICOS EIRELI - ME Vistos etc. Em síntese, a 

parte autora narra que prestou serviços à empresa requerida, pelo qual 

receberia ajuda de custo de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais/0 mais 

comissões sobre o lucro da empresa no percentual de 50% de toda a 

movimentação financeira. Argumenta que a demandada deixou de pagar a 

ajuda de custo dos meses de abril, maio e junho/2016, bem como das 

comissões. Aduz que roda a receita da empresa é fruto de seu trabalho, 

tendo em vista que sagrou-se vencedor em algumas licitações. Pugna pelo 

deferimento da liminar a fim de que seja penhorado ou bloqueado os 

valores pleiteados na demanda, junto ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, na conta do FUNAJURIS, BANCO DO 

BRASIL, CNPJ nº 01.872.837/0001-93, agência: 3834-2, conta corrente nº 

56354- 4. Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se 

de Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

RUIDNAN SANTANA SOUZA em desfavor de COMPANHIA DE 

EMPREENDIMENTOS OMNI SERVIÇOS EIRELI, devidamente qualificados nos 

autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve 

os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Destaquei. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito 

e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, embora a parte requerente tenha demonstrado a 

prestação de serviços à empresa requerida, o mesmo não há nos autos 

qualquer documento que comprove a avença entre as partes, no que 

tange aos valores a serem pagos pela prestação dos serviços, nem 

mesmo a insolvência da requerida. Nesta esteira, os fatos narrados na 

inicial junto aos parcos documentos apresentados não são capazes de 

embasar o convencimento da probabilidade do direito (tradicionalmente 

conhecida como “fumus boni iuris”). Com essas considerações, INDEFIRO 

a antecipação dos efeitos da tutela. Comprovada a hipossuficiência da 

parte autora, por meio dos documentos que acompanham o petitório de Id. 

8065174, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 03/04/2018 

às 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO – Sala 04. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024881-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS (AUTOR)

OSCARLINA CINTRA TRAVASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1024881-25.2017.8.11.0041 

AUTOR: OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS, OSCARLINA CINTRA 

TRAVASSOS RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 

Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório de ID 

10323213, informando que os pagamentos do Plano de Saúde são 

descontados diretamente em sua Folha de Pagamento do Tribunal de 

Justiça, ademais, requer que seja notificado o Tribunal de Justiça para que 

proceda com os descontos do valor que o mesmo reputa ser devido. Isto 

Posto, Determino, que Oficie-se a Sul América Saúde S/A, para que 

proceda com os descontos referentes ao Plano de Saúde dos autores 

conforme reputam ser devidos, no valor de R$ 7.320,97 (sete mil trezentos 

e vinte reais e noventa e sete centavos), até o julgamento da presente 

demanda. Considerando que a parte requerida não foi devidamente citada, 

conforme se depreende da análise dos autos, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 02/04/2018 às 11h30m, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. No mais, determino o integral 

cumprimento da decisão de ID 10044398, anteriormente proferida nos 

autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022736-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005/O-O (ADVOGADO)

ROSANA MARTINS RODRIGUES OAB - 011.304.301-54 

(REPRESENTANTE)

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069/O-A (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022736-93.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA PAULA 

MARTINS TEODORO REPRESENTANTE: ROSANA MARTINS RODRIGUES 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 21 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: 1010818-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO TEIXEIRA DA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010818-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

BENEDITO GONCALO TEIXEIRA DA COSTA REQUERIDO: 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, 21 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: 1000250-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE ROSSI ZITELLI (REQUERIDO)

ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000250-80.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 REQUERIDO: 

ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA, VIVIANE ROSSI ZITELLI Vistos etc. 

Recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

02/04/2018 às 11h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011018-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ SOUZA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011018-02.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

FLAVIO LUIZ SOUZA DA CONCEICAO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte apelada/requerente para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - 

MT, 21 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: 1000531-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000531-36.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos etc. Defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. Embora haja 

manifestação de desinteresse do autor, a audiência somente não será 

realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição (CPC, art. 334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, 

indicar seu desinteresse por meio de petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Assim, 

preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

02/04/2018 às 10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ressalvada a hipótese de oportuna manifestação de desinteresse 

pela parte ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Realizada a audiência e não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017614-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WILLIAM DA SILVA PACHECO (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 JUDICIÁRIO9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1017614-02.2017.8.11.0041-v AUTOR: 

CARLOS WILLIAM DA SILVA PACHECO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 
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98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 25 de Maio de 2018, as 09h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

21 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034151-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PINHEIRO COSTA MORATO (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1034151-73.2017.8.11.0041-V AUTOR: 

MARIA DE LOURDES PINHEIRO COSTA MORATO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 25 de Maio de 2018, as 10h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

21 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019851-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN JOSE FERREIRA LEME (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1019851-09.2017.8.11.0041-V AUTOR: 

ALLAN JOSE FERREIRA LEME RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de Maio de 2018, 

as 09h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001274-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA BENEVIDES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001274-46.2018.8.11.0041 

AUTOR: CECILIA BENEVIDES DA ROCHA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inicialmente a parte autora 

narra que em Agosto de 2017, foi impedida do uso do serviço essencial de 

energia elétrica pela requerida, sob alegação de débitos pretéritos, cortou 

o fornecimento para a sua UC nº 6/316767-3. Relata que se dirigiu à 

agência central da Ré, para propor uma composição amigável, no entanto 

a empresa exigiu entrada de 20% do valor total e o restante em 06 (seis) 

parcelas, entretanto a proposta é impagável, visto a hipossuficiência 

econômica da autora. Ademais, em decorrência da situação se viu 

obrigada a se abrigar na casa de parentes. Explana que inúmeras 

tentativas de negociação foram promovidas, entretanto frustradas devido 

à intransigência da demandada, em negociações de valores e prazos mais 

condizentes com a realidade da demandante. Relata que passados alguns 

meses do corte do fornecimento de energia, a portaria de seu condomínio 

entrou em contato, noticiando o recebimento de uma correspondência da 

ré, no dia posterior foi em busca da referida correspondência, e verificou 

que se tratava de Comunicado de Débito, posteriormente o relatado, a 

reclamada enviou em seu celular um Comunicado Geral para negociação 

de dívidas em até 12 (doze) vezes, com entrada de 20%. Elucida ainda, 

em 29/12/2017, protocolou na agência da ré, um requerimento 

formalizando uma proposta com entrada de 20% e o restante em 24 (vinte 

e quatro) vezes iguais. Ademais, em 04/01/2018 conseguiu liquidar 30% 

da dívida, e depois protocola requerimento junto à requerida anunciando a 

liquidação dos débitos relativos a 05 (cinco) faturas. Aduz que no referido 

dia, foram enviados prepostos da demandada para fazer a vistoria de sua 

unidade consumidora, não efetuando a religação. Aduz que, em 

06/01/2018, conseguiu efetuar o pagamento de mais 03 (três) faturas, 

ficando assim quitado 40% do total da dívida, considerando que resta a 

pagar determinada quantia, poderá pagar em 24 vezes, sendo esse um 

parcelamento de improvável aceitação da requerida, pois a mesma alega 

que somente após 30 (trinta) dias do protocolo dos requerimentos, irá se 

pronunciar quanto ao pleito. Pugna pelo deferimento da antecipação de 

tutela para que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

da UC nº 6/316767-3, além da permissão para consignação em pagamento 

nos autos como depósito mensal, correspondentes às 24 parcelas do seu 

débito com a requerida. Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. 

Decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de 

Tutela de Urgência, proposta por CECILIA BENEVIDES DA ROCHA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela 

antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da 

tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 
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urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Da análise da exordial, tem-se, inicialmente, como incontroversa 

a existência de débitos em aberto pelo autor. Embora narre que a empresa 

requerida se encontra irredutível quanto ao parcelamento em 24 (vinte e 

quatro) vezes, bem como a alegação de que o prazo para a resposta da 

requerida quanto ao seu protocolo de requerimentos é de 30 (trinta) dias, 

não colacionou aos autos documentos que corroborassem com as 

referidas alegações, inexistindo assim, em sede de cognição sumária a 

probabilidade de direito. Além disso, embora a energia elétrica trata-se de 

um bem essencial, não resta verificado a urgência da medida, uma vez 

que ocorreu o corte do fornecimento no mês de Agosto/2017, ou seja, 05 

(cinco) meses atrás. Assim, encontra-se em tese, afastada a 

probabilidade do direito, bem como a urgência na medida pelo decurso de 

o prazo desde o corte do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da autora. Quanto ao pedido de inversão ao ônus da prova, 

tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que 

prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiência;...” Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição 

dos já citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade 

Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo 

civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que 

as partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 

333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou 

verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional 

da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca 

e vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de 

forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os 

partícipes da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se 

perfeitamente ao princípio constitucional da isonomia, na medida em que 

trata desigualmente os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela 

própria lei (Nery, Princ., n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)”(grifo nosso) 

Necessário ressaltar que, presente uma das alternativas previstas no 

dispositivo legal acima transcrito, está o magistrado obrigado a determinar 

a inversão do ônus da prova. O significado de hipossuficiência não é 

econômico, mas técnico, no sentido de desconhecimento técnico e 

informativo do produto e do serviço, de suas propriedades, de seu 

funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos especiais de controle, dos 

aspectos que podem ter gerado o acidente de consumo e eventual dano, 

das características do vício e etc. Assim, cumpre ao fornecedor a prova 

dos fatos constitutivos do seu direito e/ou desconstitutivos do direito do 

consumidor. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC), bem como a 

inversão do ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos autos as 

provas que entender pertinente. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 10/04/2018 às 08h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem acerca do interesse no 

pagamento pela autora. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 814924 Nr: 21377-67.2013.811.0041

 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: WALTER MARTINS CANTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENTICLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, efetuando seu respectivo pagamento, 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752219 Nr: 4037-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARTCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPGRÃOS COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA EPP, ROBERTO CARLOS GARCIA, ESTÉR MOLINA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 712695 Nr: 5592-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA MARIA MAMPRIM BALBINO, CARLOS 

ALBERTO BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285-O

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 733746 Nr: 30001-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ ALUISIO DIAS GARCIA

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

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

OAB:8575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:7.670MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada para 

apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 875853 Nr: 13996-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ROGÉRIO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS PARA 

POSTOS COBRA EIRELI, LUIZ CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS JUNIOR TRISTÃO 

BARBOSA - OAB:43295PR

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890364 Nr: 23468-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA LUIZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMILIA MARIA LUIZA, DAYSE 

CLEMENTINA DA SILVA, GUMERCINDO JOSE COIMBRA, MÁRCIO AGNELO 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - 

OAB:8444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para diligenciar junto ao 

cartório e promover o que for necessário para o efetivo registro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 939582 Nr: 54375-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL MELO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1014799 Nr: 29627-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROLARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRBAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ANDRADE SANTIAGO 

- OAB:156.013 OAB/SP, SAMIR FARHAT - OAB:302.943 SP

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 

16h00min, nesta cidade de Cuiabá, na sala de audiências, onde se 

encontravam presentes, o Excelentíssimo Senhor Doutor Gilberto Lopes 

Bussiki, MMº. Juiz de Direito, comigo Assessor de Gabinete, ao final 

nominado, a quem o MMº. Juiz ordenou que, após as formalidades de 

estilo, levasse a público o pregão da Audiência de Instrução e Julgamento, 

nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL AUTÔNOMA. Autos n° 29627-21.2015.811.0041 (1014799), 

que AGROLARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA move contra 

VIRBAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Feito o pregão, foi 

constatada a presença do representante da parte autora acompanhado de 

seu advogado. Ausente a parte requerida. Presente a acadêmica Joyce 

Souza Silva.

 Aberta a audiência, a mesma restou inexitosa, ante o requerimento de 

dispensa da testemunha RODRIGO ARIAS, formulado pelo advogado da 

parte autora.

 DECIDIU O MM JUIZ: “Vistos etc. Inicialmente, HOMOLOGO a dispensa da 

testemunha RODRIGO ARIAS.

Considerando a desistência da única testemunha arrolada nos autos e 

ainda, que a requerida pugnou pelo julgamento antecipado do mérito 

(fls.260), DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO, converto os debates 

orais em memoriais, fixando o prazo de 10 (dez) dias, de forma sucessiva 

para cada uma das partes, sendo primeiramente para a parte autora.

 Sai a parte autora intimada.

 Intime-se a requerida.

Cumpra-se”.

 Nada mais, encerrou-se o presente termo. Eu Mirelly Polli, voluntária de 

Gabinete, o digitei.

 Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

SILVANO DE LARA

Representante da Parte Autora

DR. FABIO SILVA DOS SANTOS

Advogado da Parte Autora

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036896-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 09/04/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

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 
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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, 23 de janeiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038503-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, 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). 

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, 23 de janeiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001102-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1001102-07.2018 Vistos. Designo o dia 

09.04.2018, às 09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Cite-se e intime-se o litisconcorte ativo 

Faeda Advogados Associados S/S para audiência de conciliação, com a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 NCPC. 

Cite-se e intime-se, também, 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. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001102-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1001102-07.2018 Vistos. Designo o dia 

09.04.2018, às 09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Cite-se e intime-se o litisconcorte ativo 

Faeda Advogados Associados S/S para audiência de conciliação, com a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 NCPC. 

Cite-se e intime-se, também, 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. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038518-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO ROSA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 8 horas 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 
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fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036648-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1036648-60.2017 Vistos. Designo o dia 

09.04.2018, 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). Cite-se e intime-se o litisconsorte ativo 

Faeda Advogados Associados S/S para audiência de conciliação, com a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 NCPC. 

Cite-se e intime-se, também, 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. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036648-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1036648-60.2017 Vistos. Designo o dia 

09.04.2018, 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). Cite-se e intime-se o litisconsorte ativo 

Faeda Advogados Associados S/S para audiência de conciliação, com a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 NCPC. 

Cite-se e intime-se, também, 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. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000218-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACSON DOUGLAS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida para efetuar o pagamento na 

proporção de 50% (NCPC, art. 95, § 3º, I) dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão ID 9774058.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010500-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO DE ARRUDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DA SILVA JESUS (RÉU)

EMIDIO MARCOS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO PRIOTO (EXEQUENTE)

THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS LTDA (EXEQUENTE)

MARA ELIANE MENEGASSO PRIOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO L. BELCHIOR - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038657-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACELIA TEREZINHA PAIM DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
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(REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 8h30min 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). 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018788-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RIAMI (RÉU)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001640-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A . R. SANTOS DA SILVA - ME (RÉU)

SIDNEY OLIVEIRA GONCALVES (RÉU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003877-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se o autor para emendar a petição inicial, no sentido de 

atribuir o valor correto da causa, vez que nas ações de cobrança ele 

deve corresponder à quantia devidamente atualizada, conforme dispõe o 

art. 292, I c/c § 3º, do NCPC, e recolher as custas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo 

único, do NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003410-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON DOS SANTOS BINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003410-16.2018.8.11.0041 

AUTOR: DALTON DOS SANTOS BINA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003422-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDE SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003422-30.2018.8.11.0041 

AUTOR: ERNANDE SOUZA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003465-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON RODRIGUES 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003465-64.2018.8.11.0041 

AUTOR: WEVERTON RODRIGUES DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como boletim de ocorrencia, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003625-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES PEREIRA DA CRUZ (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: 1003625-89.2018.8.11.0041 

AUTOR: BRUNO RODRIGUES PEREIRA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/04/2018, 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 
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(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, 21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003982-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI TREVIZAN PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Liquidação de Sentença proposta por ROSELI 

TREVIZAN PEGORARO, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Note-se, que a parte autora afirmou, em síntese na exordial, que os 

documentos inerentes à operação interna do “back office” estão de posse 

da Requerida, ao que necessário seria este Juízo compelir a aludida 

empresa a apresentar os documentos inerentes ao Requerente para fins 

de se dar efetividade aos termos da r. sentença proferida nos autos da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Apesar de a parte 

autora afirmar que os documentos relativos à movimentação dos valores 

investidos encontrem-se em poder da requerida, é certo que a mesma 

deve comprovar ao menos o início da relação, ou seja, a realização do 

aludido investimento, pois somente terá direito à reparação pleiteada caso 

demonstre o efetivo decréscimo de seu patrimônio, seja por extratos 

bancários, por títulos de crédito ou demais documentos representantes de 

operações financeiras. Note-se, que atualmente qualquer movimentação 

financeira através de simples transferência bancária, DOC ou TED, por 

exemplo são facilmente comprováveis através de extratos bancários. 

Nesse sentido, apesar da movimentação ser realizada em sistemas 

internos da requerida, é certo que os valores foram transferidos, em tese, 

de conta de titularidade do autor ao requerido. Tal prova é possível de ser 

produzida pela própria parte, não podendo o ônus da mesma ser 

transferido a ré. Ante o exposto, determino a emenda à inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, momento em que a parte autora deverá comprovar a 

efetivação, por prova documental, de pagamento(s) a requerida ou a 

terceiro a ela vinculada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Às 

providências. Cumpra-se Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003654-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRY AUXILIADORA DE OLIVEIRA E 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003654-42.2018.8.11.0041 

AUTOR: MEIRY AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

27/04/2018, às 08h45min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003696-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINDO HUGO DIAS (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: 1003696-91.2018.8.11.0041 

AUTOR: HERMELINDO HUGO DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/04/2018, às 09h00min 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,21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003862-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (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: 1003862-26.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: SIMONE MARIA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/04/2018, às 

09h15min 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 
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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, 21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003946-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO JOSE CERILO (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: 1003946-27.2018.8.11.0041 

AUTOR: CARLINDO JOSE CERILO 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, 21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022931-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI KIESKI (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: 1036656-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1036656-37.2017 Vistos. Designo o dia 

09.04.2018, às 10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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). Cite-se e intime-se o litisconsorte ativo 

Faeda Advogados Associados S/S para audiência de conciliação, com a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 NCPC. 

Cite-se e intime-se, também, 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. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036656-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1036656-37.2017 Vistos. Designo o dia 

09.04.2018, às 10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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). Cite-se e intime-se o litisconsorte ativo 

Faeda Advogados Associados S/S para audiência de conciliação, com a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 NCPC. 

Cite-se e intime-se, também, 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 
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poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003990-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MOTA DOS SANTOS (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: 1003990-46.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDMILSON MOTA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 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). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018361-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. COMERCIO IND. IMP. E EXP. DE RACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA ECHEVERRIA MAGACHO OAB - RJ203718 

(ADVOGADO)

MAURICIO PEREIRA FARO OAB - RJ112417 (ADVOGADO)

MARIO FELIPPE DE LEMOS GELLI OAB - RJ123648 (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017100-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO CRISTIANO DE SOUZA LEITE (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: 1019988-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALESSANDRO NASCIMENTO MAIA HOLANDA (AUTOR)

FRANCISCA ZILMARA HOLANDA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT0012919A (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: 1019600-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERALUCIA GALVAO BATISTA (AUTOR)

PEDRO DE SOUZA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OR BA PATAMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIZE BORGES GALVAO OAB - BA42994 (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: 1019012-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LEITE DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT0006056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT0012919A (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: 1013607-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN JUNIOR SANTOS E SILVA (RÉU)

PEDRO GUIMARAES E SILVA (RÉU)
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Vistos. Designo o dia 10/04/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

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). 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 938767 Nr: 54022-14.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WININTON MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PIRES MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Novo Código de Processo 

Civil, passo a sanear o presente feito.

Distribuo o ônus da prova, nos termos do art. 373 do NCPC.

Fixo como ponto controvertido se houve ato ilícito praticado pelo réu; se 

houve ofensa a dignidade profissional e a honra do autor.

DEFIRO a produção da prova oral postulada pelo autor (fl. 59): a) oitiva de 

testemunhas. Fixo o prazo comum de quinze dias úteis para as partes 

apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho, art. 

450, NCPC), sob a pena de preclusão. Cumpre registrar que com a nova 

norma processual civil, cabe aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, do dia, hora e local da 

realização da audiência, observando-se as regras do artigo 455 do NCPC.

Indefiro o pedido de depoimento pessoal do requerido, vez que nada 

influenciará para o julgamento da demanda.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia _21_/_03_/2018 

às _14_:_00_ horas.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 19397 Nr: 10448-29.2000.811.0041

 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: ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENY MARTINS DE OLIVEIRA, SONIA 

APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, WAGNER MOREIRA GARCIA - OAB:9.268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PEDROSO DE 

AMORIM FILHO - OAB:4.601

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 56789 Nr: 1766-17.2002.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, ALENCAR FARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALFARI DROGARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT, ÉLIDA MOTTINHA SILVA - OAB:13.138-MT, EMILIA M. 

GONZALEZ GARCIA - OAB:OAB/MT 12.324, MARIO EDUARDO 

MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, WANDERSON HENRIQUE CAVALARI 

- OAB:21.032-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 129143 Nr: 15798-90.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BORBON NEVES & NEVES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ALVES LEAL

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

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT

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

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, PAULO 

SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 234003 Nr: 3265-94.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE MARIA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:11115/GO, VANESSA CRISTINA SIQUEIRA - OAB:9485/MT, 

WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.447/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 338181 Nr: 8874-87.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTEMIX CONCRETO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T C P COSTA PRE MOLDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, 

YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735151 Nr: 31495-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA UNIÃO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BRASSIL 

DOWER - OAB:13.914MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 747318 Nr: 44561-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARANTIA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETA NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897015 Nr: 27580-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA AUGUSTA DE REZENDE DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO 

RODRIGUES - OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 

20944-O, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1016156 Nr: 30208-36.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RIBEIRINHO LTDA, JOAQUIM CARVALHO DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE MUZZI MAGALHAES ME, DANIELLE 

MUZZI MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1041221 Nr: 42165-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE RODRIGUES DE MORAES

 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:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082111 Nr: 2573-46.2016.811.0041

 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: EDIFÍCIO RESIDENCIAL KAYABI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINA MARIA DE LIMA EID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAN CORRÊA DA COSTA - 

OAB:8202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1090837 Nr: 6479-44.2016.811.0041

 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: MAURÍCIO CERATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIVAL DANTAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1157168 Nr: 34739-34.2016.811.0041

 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: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS E 

VIDROS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO CARLOS DOS SANTOS - ME, LUCIO 

CARLOS DOS SANTOS, JEFERSON JOSÉ LOURENÇO - ME, JEFERSON 

JOSÉ LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 296624 Nr: 12232-94.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILSA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURISMO E TRANSPORTES AMORIM OLIVEIRA 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896-MT, REINALDO FERRAZ DE PAULA - OAB:8207 MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte requerida, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito. Diante disso, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito e, se 

for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante devido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 313929 Nr: 18999-51.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO PEDRO PEREIRA TIMOTEO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 319464 Nr: 21773-54.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT, ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720890 Nr: 16359-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCO ALFA INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.000

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 776029 Nr: 29314-65.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDILEY BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SOUZA DOS 

SANTOS - OAB:12.197-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA PALHARES 

BASILIO - OAB:74802/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 813697 Nr: 20165-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA ESTELA JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPTEROM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO NANTES ABUCHAIM - 

OAB:18181MS

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 822680 Nr: 28833-68.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, FLAVIO 

ALEXANDRE MARTINS BERTIN, ANTONIO CHECCHIN JUNIOR

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

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722, MARIA 

CLAUDIA DE C. BORGES STABILE - OAB:5930, MARIANA CORREA DA 

COSTA DE LACERDA SOUZA - OAB:13031/MT, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CECCHIN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 3329, CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - OAB:7344/MT, 

LUCIANA NAZIMA - OAB:169451/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824798 Nr: 30837-78.2013.811.0041

 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: LUDMILA MARIA FOLQUITO MIZIARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZONILDES PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DANTAS LOUREIRO NETO - 

OAB:14.243

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

OAB:6486-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 833132 Nr: 38632-38.2013.811.0041

 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: ÂNGELA CAMPBELL PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, FÁCIL 

CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146, JADSON DE SOUZA NOBRE - OAB:15308, 

LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 835588 Nr: 40703-13.2013.811.0041

 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: GENELISIA DE SOUZA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 847137 Nr: 50684-66.2013.811.0041

 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: SPERAFICO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849600 Nr: 52797-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODARIO CARLOS DE ANICESIO NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA RODRIGUES SENEDA 

VILELLA - OAB:12.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849855 Nr: 52988-38.2013.811.0041

 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: BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGLO AMERICANA COMERCIAL DE FERRO E 

AÇO LTDA, BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, Marcondes Rai Novack - OAB:8.571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SUGUIMOTO - 

OAB:190.204-SP, FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - 

OAB:53.318-SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954672 Nr: 2432-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDO DE MIRANDA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135088 Nr: 25124-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA BENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1172877 Nr: 41247-93.2016.811.0041

 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: SONIA ANDREA MARTINS LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 79662 Nr: 5414-44.1998.811.0041

 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: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE F FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 220150 Nr: 28536-42.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR DA CUNHA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECOVEL VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR 

CAMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, FERNANDA MARQUES NUNES - OAB:6737

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes a, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre os cálculos 

elaborados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 233423 Nr: 2714-17.2006.811.0041

 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: CRBS S.A.

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DABUL - 

OAB:21.556 -PR, Lincoln Thiago Calixto - OAB:21927/PR, Lires 

Bisinella Ianoski - OAB:37018/PR, MARCOS LEANDRO PEREIRA - 

OAB:17178/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, IZAIAS FERREIRA DE PAULA - OAB:71291/SP, MARIA 

ROSELI DE CAMPOS SIQUEIRA - OAB:110144/SP, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 Código nº 233423 Visto Rel(pedido, resta caracterizada a sucumbência 

recíproca, compensando-se, proporcionalmente, os honorários 

advocatícios, nos termos do art. 21 do CPC. 5. Recurso especial 

parcialmente provido.” (STJ, REsp 631.469/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2008, DJe 31/03/2008.) 

Negritei.Posto isto, com base no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMETE PROCEDENTE os pedidos de ¬CRBS S/A em face da 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A – CEMAT, para declarar a 
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ilegalidade das Portarias n. 038/86 e 045/86, e condenar a ré a restituir 

para a autora as parcelas pagas correspondentes à majoração de 20% do 

valor da tarifa de energia elétrica, realizada durante o congelamento de 

preços por força do Decreto-Lei n. 2.283/86 e n. 2.284/86, ou seja, de 

05/03/1986 até 25/11/1986, a ser corrigido pelo IPC a partir de cada 

desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação, devendo ser apurado em liquidação de sentença por 

arbitramento.Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 

10% sobre o valor a ser apurado na condenação, com base no art. 85, § 

2º, do NCPC.Transitada em julgado, pagas as custas e nada sendo 

requerido pelas partes, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 20 

de fevereiro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 253557 Nr: 19629-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ CARD ADM. CARTÕES DE CRÉDITO, 

NILMAR DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARÊSSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, NILSON DE JESUS FERREIRA - OAB:2799/AM

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender 

de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 338239 Nr: 1930-94.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA FELIPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO FREDERICO, TEREZINHA 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

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 353153 Nr: 23589-37.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIR FARAH, DEBORA FINAZZI FARAH, 

FISHING INDUSTRIA DE LANCHAS LTDA - EPP, FISHING INDUSTRIA DE 

BARCOS LTDA. EPP, DARIO ORLANDO PEREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9.202/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286, HUMBERTO NONATO 

DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT, JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - 

OAB:6948/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 370146 Nr: 6740-53.2009.811.0041

 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: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Código 370146

Cumpra-se, com urgência, todos os termos a decisão prolatada na data de 

26.01.2018, oficiando à OAB-MT, comunicando que o advogado Adolfo 

Arini retirou o processo em carga da secretaria, e embora intimado, via 

DJE, não o devolveu na data determinada, decorrido o prazo legal de vista, 

pelo que solicito as providências pertinentes. E ainda, para a adoção das 

medidas previstas no artigo 234 do CPC, inclusive para que práticas como 

estas não venham a prejudicar o bom andamento da prestação 

jurisdicional desta vara.

Determino ainda, que a Gestora Judiciária, certifique que o advogado, Dr. 

Adolfo Arini, que levou o processo em carga, sem devolvê-lo no prazo 

legal, perdeu o direito de vistas do mesmo fora da secretaria e também, 

aplico ao causídico a multa correspondente à metade do salário mínimo, 

nos termos do artigo 234, § 2º do CPC.

No mais, trata-se de cumprimento de sentença (fls. 261/262) proceda-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Em atendimento ao disposto no art. 510, do NCPC, intimem-se as partes 

para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

quinze dias.

 Cumprida a ordem acima e caso não haja a possibilidade de imediata 

decisão, será nomeado perito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 385327 Nr: 20998-68.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ESTEVÃO DA SILVA

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

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

OAB:11.882-B, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730422 Nr: 26483-78.2011.811.0041

 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: G. M. C. DE BRITO INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 735487 Nr: 31839-54.2011.811.0041

 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: ZAMAR COMÉRCIO LTDA, FORMA IND. E COM. DE 

MOVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMAPLAS FRANCHISING LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO REIS OLSEN DA 

VEIGA - OAB:7.855-SC

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735863 Nr: 32253-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MURA JUNIOR, GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

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

LACERDA - OAB:14566 / O, JOSE ANTONIO ALVARES - OAB:3.432/MT, 

MACIEL FRANCINI GRANDO - OAB:, RENATA FERREIRA MACHADO - 

OAB:, WALNY LEA DE OLIVEIRA GUIMARÃES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 737367 Nr: 33862-70.2011.811.0041

 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: ANGHINONI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA, 

TRANSPORTADORA REAL NORTE, ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT, VALDEMIR DA SILVA PINTO - 

OAB:115567/SP, VALMIR DA SILVA PINTO - OAB:92650/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 797560 Nr: 3943-65.2013.811.0041

 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: MAURÍCIO HIDEAKI KUSAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

MATOSINHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MIRANDA 

INCORPORADORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na AÇÃO DE DESPEJO 

promovida por Maurício Hideaki Kuzai em desfavor de Eldorado Comercio 

de Motos LTDA, Matosinhos Administração e Participações LTDA e 

Miranda Incorporadora e Locadora de Máquinas LTDA, para declarar 

rescindido o contrato de locação e ratificar a liminar deferida às fls. 

38/41.Condeno os requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos a 

partir de julho/2012 até a efetiva desocupação do imóvel em 09/05/2013 

(fl. 118), no valor de R$ 8.500,00 mensal, a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada 

vencimento; IPTU referente ao período que o locatário/requerido 

permaneceu no imóvel, além da multa contratual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito.Condeno a parte ré ainda ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Quanto à reconvenção, acolho 

a preliminar de ilegitimidade passiva de Maurício Hideaki Kusai, e julgo 

extinto processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

NCPC. Condeno o réu/reconvinte ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da referida causa, com base no artigo 85, § 2º c/c § 

6º, do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 806460 Nr: 12939-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO CLEMENENTE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:13.820-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 810730 Nr: 17227-43.2013.811.0041

 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: JOÃO CLOSS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO LAINO JUSTO FILHO - 

OAB:OAB/RO 276, MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - 

OAB:OAB/MT 18.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DORILÊO 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 15.652, CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 838478 Nr: 43111-74.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRISVÂNIA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839041 Nr: 43573-31.2013.811.0041

 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: ANA PAULA DA SILVA RONDON, ANDRÉ DE ARAÚJO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, J. ROCHA IMOVEIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 842110 Nr: 46237-35.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUREIRO E MONTEIRO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DIAS DE ARAUJO 

CAVALCANTE - OAB:17.361/O MT, PAULO HENRIQUE MEDEIROS - 

OAB:16.186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 844379 Nr: 48202-48.2013.811.0041

 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: NAGILA ROSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 

LTDA

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

OAB:MT10.887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885871 Nr: 20437-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO FERRONATO, NELIA MARIA 

FERRONATO PEDRO, APARECIDA CONCEIÇÃO MONEZI SVERSUT, 

CLAUDECI ALMEIDA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE GENTIL FERNANDES 

FOLADOR, JOAO ALVES DOS SANTOS, ELOIR ANTONIO BERNARDON, 

IZOLDE SORGATTO FOLADOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901556 Nr: 31006-31.2014.811.0041

 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: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135.506/RJ, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907376 Nr: 35152-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTÉRICA GENERAL MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉSSYKA DE SOUZA RONDON 

- OAB:11731-MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Indenizatória de Dano Moral promovida por Jonas da Silva Cruz em 

desfavor de Lotérica General Mello.Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no 

artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita, ficará suspenso o 

pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50).Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de fevereiro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914372 Nr: 39762-29.2014.811.0041

 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: ALLIANZ SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana luiza lyra cunha - 

OAB:31554

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação Regressiva de 

Ressarcimento de Dano Decorrente de Acidente de Veículos promovida 

por Allianz Seguros S/A em desfavor de Martins Alves Pereira, para 

condenar este ao pagamento de R$ 8.746,22 (oito mil, setecentos e 

quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), com correção monetária 

pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a contar do 

efetivo desembolso.Condeno o requerido, também, ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações per t inentes.Publ ique-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915677 Nr: 40628-37.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA CESNIQUE 

ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação de Indenização Por Dano Moral e Abalo de Crédito Com Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela, para confirmar a antecipação de tutela 

que determinou a exclusão do nome do autor do órgão de proteção ao 

crédito (fls. 32/33).Condeno a parte ré a indenizar os danos morais 

experimentados pelo autor que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), para 

cada um dos autores, a serem corrigidos pelo INPC, da data do 

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso (Sumula 54 STJ). Em razão de ter a 

parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno o réu ao 

pagamento integral das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º c/c parágrafo único do 

Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em jugado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 920189 Nr: 43559-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

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

OAB:3213/MT

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para:1)Condenar a requerida a proceder aos reparos necessários no 

imóvel da autora, dos defeitos apontados na inicial à fls. 07/08, sob pena 

de culminar em consequências mais graves na estrutura do 

imóvel.2)Condenar a ré a indenizar ao autor pelos prejuízos de ordem 

moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 

1% ao mês, a partir da citação.Como o autor decaiu de parte mínima dos 

pedidos, condeno a requerida ao pagamento integral das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no 

que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

após arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-seCuiabá, 19 

de fevereiro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922844 Nr: 45143-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OZARES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954681 Nr: 2438-68.2015.811.0041

 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: GELSON DOS SANTOS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS 

- OAB:17.669/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, NATHÁLIA MONTEIRO - OAB:18873/O, Taíssa 

Maffesoni - OAB:18436

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1036398 Nr: 39786-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILIPE WILLIAN DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1054252 Nr: 48464-27.2015.811.0041

 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: ALINE DA SILVA COUTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082588 Nr: 2749-25.2016.811.0041

 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: RAFAEL ALCIDES PIRES LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM - TELEFONE FIXO

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

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHA 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1133336 Nr: 24322-22.2016.811.0041

 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: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA, PEDRO CLOVIS SANTARO ARAKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO TARGA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 
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RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido. Assim, nos 

termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1158984 Nr: 35498-95.2016.811.0041

 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: SISANE VANZELLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBON DE ANDRADE - 

OAB:12573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 18122 Nr: 10983-55.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TABATHA SANTOS SOARES, TANINA SANTOS 

SOARES, KARIS ERICA CAMARGO DE SIQUEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DA SILVA CASTRO, AURÉLIO DE 

LURDEZ ARRUDA CASTRO, ALDILSON ARRUDA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO EDUARDO PESSUNA - 

OAB:3728/MS

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 22721 Nr: 4268-60.2001.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUC. ALBERT EINSTEIN - COLÉG. CURSO 

MASTER S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA MOTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 82852 Nr: 5679-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEUGEOT DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO LIMA BARROS, ALYSON JEAN 

BARROS, BARROS IMPORT VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RAMOS DE CARVALHO - 

OAB:86.289, FLAVIA PEREIRA DE MORAIS - OAB:300.309, GRABRIELA 

DE PAIVA LEITE DIAS - OAB:156.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 99092 Nr: 13728-37.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANDRÉ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACRUZ CONSTRUÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BARROS DE MACEDO 

- OAB:3639, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:9563/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 153927 Nr: 7728-50.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL MESSIAS PIRES -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART PISOS RIO CLARO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO, B M F BELGO MINEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA, IAN 

FOMENTO MERCANTIL LTDA, BANCO BRADESCO S/A, ARAFAC ARARAS 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, COMERCIO TRANSPORTES 

LOCAÇÃO BIA LTDA, S.L FACTORING LTDA, PIRACICABA FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, AQUARIUS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA., 

BANCO SAFRA, BANCO DO BRASIL S/A, HSBC BANK BRASIL S.A - 

BANCO MULTIPLO, BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BORGES GUIMARÃES - 

OAB:17214-B, LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS PRAXEDES 

LÚCIO - OAB:35409 - OABSP, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, DEFENSORIA (CURADOR ESPECIAL) - OAB:, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, mario lucio franco 

pedrosa - OAB:2879/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, NOÊMIA MARIA DE 

LACERDA SCHULTZ - OAB:122124-A SP, OZANA BAPTISTA GUSMÃO 

- OAB:4.062/MT, REINADO FRANCISCO JÚLIO - OAB:

 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 que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 164664 Nr: 14711-65.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS DE ALENCAR VELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639 MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 211042 Nr: 21611-30.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIDE SCHNEIDER VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

DALLAS LTDA, CELLY MARIA DE OLIVEIRA, MAURÍCIO DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - OAB:2.397/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA - OAB:2669/MT, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, MARIA LUCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 211314 Nr: 21878-02.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMD INFORMÁTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ABALEM DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA ROCHA 

GUIMARÃES - OAB:9.156/MT, OCTAVIANO CALMON NETTO - 

OAB:8151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 332354 Nr: 3152-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 373510 Nr: 9930-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CAMPOS MORMUL

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378181 Nr: 14346-35.2009.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA DE SANTANA

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5.373

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378240 Nr: 14243-28.2009.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DA SILVA

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A, ROSEMEIRE DADONA - OAB:OAB/MT 17.863

 Cumpra-se, com urgência, todos os termos a decisão prolatada na data 

de 26.01.2018, oficiando à OAB-MT, comunicando que a advogada 

Rosimeire Dadona retirou o processo em carga da secretaria, e embora 

intimados, via DJE, não o devolveu na data determinada, decorrido o prazo 

legal de vista, pelo que solicito as providências pertinentes. E ainda, para a 

adoção das medidas previstas no artigo 234 do CPC, inclusive para que 

práticas como estas não venham a prejudicar o bom andamento da 

prestação jurisdicional desta vara.

Determino ainda, que a Gestora Judiciária, certifique que a advogada, Dra. 

Rosimeire Dadona, que levou o processo em carga, sem devolvê-lo no 

prazo legal, perdeu o direito de vistas do mesmo fora da secretaria e 

também, aplico ao causídico a multa correspondente à metade do salário 

mínimo, nos termos do artigo 234, § 2º do CPC.

No mais, cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 151/152, inclusive reitere o 

ofício de fl. 153.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 394042 Nr: 29318-10.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. F. N. S, LUANA LAURA LOPES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA R. MARQUES, HOSPITAL SÃO 

MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA MALHEIROS - OAB:7351 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 438017 Nr: 15675-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH PRUDENTE DE MELLO

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 
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intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 457874 Nr: 28081-04.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRISNERI OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

IMFELD

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

OAB:6.486-B, SAMIRA BRITO FEGURI - OAB:8.053-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 467211 Nr: 34099-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAILTON BITTENCOURT DE SOUZA, ELZA RIBEIRO 

SALES, ALZITA BOSCO LEITE CALDAS, TEREZINHA MARIA LEITE 

CALDAS, SEBASTIANA MONTEIRO DA SILVA, DALVA MARIA HUGUENEY 

DE SIQUEIRA, MARIA LUIZA SIQUEIRA ALMEIDA, ALINE HUGUENEY DE 

SIQUEIRA SILVA, ERENA KURTZ, KINTER WALTER LAMMERS KURTZ, 

THADEU EMANUEL LEITE CALDAS, JULINDA ALVES DE OLIVEIRA, ELENA 

DOS SANTOS, ADELAIDE PINTO DE QUEIROZ, ERONDINA CHAGAS REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: rafael sganzerla durand - 

OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 709944 Nr: 2856-45.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENCOMIND - ENG. E INDUSTRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKE & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 716981 Nr: 10819-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXATUS CONTABILIDADE S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA, 

MULTICOM TELECOMUNICAÇÕE LTDA, JF PEREIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10.891 MT, JOÃO PAULO A. QUEIROZ - OAB:13.545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE LEAL SANTOS - 

OAB:47361/RJ, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 747446 Nr: 44697-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO VITTA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA, 

FABIANO SOUZA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775732 Nr: 28994-15.2012.811.0041

 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: ADMAR CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GÊMEOS AUTO SERVIÇO, JAIRO M. 

SAKAGUTTI, GISELE DUARTE BATISTA

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

OAB:12.709/MT

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

OAB:12.333

 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 que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786950 Nr: 40861-05.2012.811.0041

 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: RICARTE DE FREITAS JÚNIOR, RICARTE DE FREITAS 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HYUNDAI MOTOR 

BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8140-B, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 802255 Nr: 8718-26.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA LUIZA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO - 

SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MA-, JOSÉ MEIRELLES FILHO, BETHANIA 

CRUZ BIANQUINI, OACIR MONTEIRO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 
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MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213/MT, 

FLÁVIA CAROLINE TAQUES - OAB:9131, FLÁVIA CAROLINE TAQUES 

FERREIRA - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, 

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578, Laura 

Patricia Dourado Amorim - OAB:9223/MT, MARCIA PALMIRO DA 

SILVA E LIMA - PROC. ESTAD. - OAB:2394/MT, MARIA APARECIDA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:7.574/MT, VALDIR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 802763 Nr: 9229-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SOPHIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 810259 Nr: 16761-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11.393, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818902 Nr: 25191-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRS OLIVEIRA E COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20.237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, VITOR SCHMIDT 

FERREIRA - OAB:21.325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820786 Nr: 27009-74.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANE FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

SANTA ROSA, DANILO ZANIRATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6.270/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 830669 Nr: 36373-70.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANETE DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A, LUMEM 

CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA LEMES DE 

MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 845533 Nr: 49212-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERIEL LINS FERREIRA, ILZA APARECIDA 

SALIES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR, SERGIO LUÍS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:13.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 861567 Nr: 2960-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, 

DOMENICO ZAMPIERI, HAROLDO YOKIO ALVES KUZAI

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897090 Nr: 27633-89.2014.811.0041

 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: ANTONIO JOSÉ DA SILVA FILHO, TROPICAL 

CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRONIO SOARES DA SILVA, JOSIANE 

MARIA WITCZAK, JOÉ MOACIR WITCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JÚNIOR - OAB:OAB/GO 24.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 
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intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898912 Nr: 29000-51.2014.811.0041

 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: ALESSANDRA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMIR FARIAS CORDEIRO ME, LINALDO 

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910751 Nr: 37376-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SEVERINO MONTEIRO DA SILVA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 925867 Nr: 47042-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ELIAS REZENDE, MARIA ROSA DE OLIVEIRA 

SOUZA, MARILENE MOTA DA SILVA, MIGUEL DA COSTA, PAULO DE 

TOLEDO RIBEIRO JUNIOR, OSCAR JOSÉ FRANCO CARVALHO, MILTON 

ALVES MARTINS, LONARA DEMARCH TIRIERI, ESPÓLIO DE OLAVO 

DEMARCHI, MARIA JOSÉ PINHEIRO DE SOUZA, ESPÓLIO DE OTAVIO 

PINHEIRO RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943005 Nr: 56328-53.2014.811.0041

 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: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, MAPFRE 

AFFINITY SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 16.214

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944588 Nr: 57203-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019124 Nr: 31443-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME, JOAO CALDEIRA 

DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MENDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707, FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - 

OAB:6707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1025262 Nr: 34437-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DENISE PAREDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MERCÊ DE PAULA - 

OAB:15399-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14.913-B/OAB-MT, NERY DOS SANTOS DE 

ASSIS - OAB:15015-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1028181 Nr: 35887-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1030823 Nr: 37200-13.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDEDITTO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUZA NEVES

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1054333 Nr: 48501-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIO MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1058115 Nr: 50121-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARAISO DAS TINTAS COMERCIAL LTDA, BRUNO 

SOARES CINTRA BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, 

MARCIA LUZIA TAVARES ORLANDO, JOSE CARLOS DA SILVA MANDU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSKI GALESKI - 

OAB:8.660 MT, RAFAELA GALESKI - OAB:20401/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:17.851, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1060436 Nr: 51216-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIBEL REGINA DE SIQUEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAYS LIMA DUTRA - 

OAB:OAB73882- PR, PERMÍNIO PINTO NETO - OAB:20.829-A, RODOLFO 

RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARA REGINA SILVA VENEGA 

- OAB:6.580/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1069020 Nr: 54975-41.2015.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA HARAOUI, SAMIRA HARAOUI, RITA 

HARAOUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - 

OAB:14522/MT, ANTONIO CHAVES ABDALLA - OAB:019032 OAB/DF, 

CAIO LÚCIO MONTANO BRUTTON - OAB:101.649/MG, LUIZ FELIPE 

CORDEIRO COZZI - OAB:122.589/MG, MARIANA BARROS MENDONÇA - 

OAB:103.751/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654, LEONARDO CÉSAR BONFIM - OAB:10.630 

OAB/MT, MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - OAB:8.287/MT, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, VICTOR GUIMARO SAKITANI 

- OAB:20336

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082859 Nr: 2848-92.2016.811.0041

 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: ANA CAROLINE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS 

- OAB:15.088, SONIR VIANA SAVARIS - OAB:16.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083339 Nr: 3130-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA IZAURA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1087359 Nr: 4897-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE RIBEIRO AMORIM

 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:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1099076 Nr: 10248-60.2016.811.0041

 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: OLÍVIA CASTORINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE ENERGISA - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 
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OAB:4.384-B, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1109011 Nr: 14253-28.2016.811.0041

 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: ANUILDA ANTONIA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1112828 Nr: 15866-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FERREIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, 

FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1117534 Nr: 17704-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MANOELA M PEREIRA ME, ARIANA 

MANOELA MIRANDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM ROBERT NAHRA FILHO 

- OAB:73.536/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1124554 Nr: 20697-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1124985 Nr: 20923-82.2016.811.0041

 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: GILMAR FRANCISCO MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1127029 Nr: 21769-02.2016.811.0041

 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: PABLO HENRIK DA ROCHA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1130329 Nr: 23136-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ELIAS DE OLIVEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131094 Nr: 23436-23.2016.811.0041

 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: WILLIAN SANTOS RODRIGUES SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 
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ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1133595 Nr: 24446-05.2016.811.0041

 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: JOSÉ BRAGA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1133632 Nr: 24469-48.2016.811.0041

 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: SILVANA CELESTINO DA MOTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMARA THALIÉRY DOS 

SANTOS - OAB:18.360/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140466 Nr: 27616-82.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DAS TINTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOIRTON JESUS DE CAMPOS, RONALDO 

HILARIO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Khalil - OAB:11682, 

WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1156185 Nr: 34380-84.2016.811.0041

 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: MARCOS VINICIO GIRÃO CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL FORD CUIABÁ, FORD 

MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162676 Nr: 37046-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS CHUCRALLAR NASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM 

TELEFONIA LTDA, MATHEUS VERÃO DELGADO, LUIZ CLÁUDIO SOARES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167823 Nr: 39190-05.2016.811.0041

 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: ALESSIO BENEDITO DA SILVA CHAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333-MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1183467 Nr: 44958-09.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM PAULA GABRIEL, DANIELE 

APARECIDA GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1193590 Nr: 2585-26.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCON RAMOS DURAES, GLAUCIA MARIA 

DA SILVA DURAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:OAB/MT 11.096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1196770 Nr: 3550-04.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL QUEIROZ DE MORAIS, MARIA LUCIA 

DE MORAIS

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

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 58834 Nr: 5953-10.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS KOGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, STEFÂNIA LEANDRO RUWER - 

OAB:17.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 281106 Nr: 6482-14.2007.811.0041

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

 PARTE AUTORA: ROYAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 324636 Nr: 25147-78.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIGUEL SUTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT RACHID JAUDY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 370025 Nr: 6528-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. BARBOSA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66.980-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 400958 Nr: 33529-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC. DO BANCO DO 

BRASIL S/A - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS FERREIRA DIAS, SIMONI RENÉE 

GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR, SERGIO LUÍS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:13.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 435516 Nr: 14295-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE 

BENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID MENDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12.550/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 441203 Nr: 17754-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.E BRASIL E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 460290 Nr: 29576-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FONTES DE OLIVEIRA

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 704873 Nr: 39552-17.2010.811.0041

 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: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL BENEDITO DE OLIVEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 709267 Nr: 2138-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ PIRAN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA 

SILVA, WALDIR CECHET JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 714252 Nr: 7586-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA, PATRICIA 

FERREIRA BORBON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÓRIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:8153 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 776276 Nr: 29576-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE ALVES VIEIRA-ME LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA DI GESU DO COUTO 

RAMOS - OAB:202.919/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 787056 Nr: 40971-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AMÉRICA DO SUL, FLAVIO 

FERNANDO LEAL LAWAL, ILMA PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701, KRIKOR KAYSSERLIAN - OAB:26.797/SP, 

OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - OAB:173.448/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 790293 Nr: 44334-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUSION CAR SERVIÇOS E COMÉRCIOS DE PEÇAS 

AUTOMOB. LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE MARQUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5301-MT, NEWTON CARDOSO JUNIOR - OAB:13958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 792675 Nr: 46766-88.2012.811.0041

 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: PAULO SERGIO CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, URDERICO BELUFI, DAGOBERTO GARCIA BELUFI, LEILA ROSA 

NUNES, FELIPE NUNES BELUFI, FELIPE NUNES BELUFI, LUCAS NUNES 

BELUFI, MATHEUS NUNES BELUFI, ROGERIO GHISLENI, MARIA DE FATIMA 

REZZIERI GHISLENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA - OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 798721 Nr: 5118-94.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, URDERICO BELUFI, DAGOBERTO GARCIA BELUFI, LEILA ROSA 

NUNES, FELIPE NUNES BELUFI, FELIPE NUNES BELUFI, LUCAS NUNES 

BELUFI, MATHEUS NUNES BELUFI, ROGERIO GHISLENI, MARIA DE FATIMA 

REZZIERI GHISLENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA - OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820978 Nr: 27194-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA SOCIEDADE 

EMPRESARIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 821208 Nr: 27421-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4671/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 842491 Nr: 46555-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 
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OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885472 Nr: 20169-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO AMORIM NUNES DA SILVA

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

- OAB:4032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911088 Nr: 37542-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍLIA ELISABETH SONODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS E 

COMÉRCIO LTDA, GUILHERMINA APARECIDA LINS, MARCOS PAULO 

MORAIS, ROBERTO CRAICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA ELIANA BOTELHO 

SILVA - OAB:17.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUS E SILVA - OAB:8649/MT, SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 935942 Nr: 52543-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDINELIA CANDIDA FEITOSA

 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 do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949679 Nr: 60138-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MARECHAL RONDON, 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 998915 Nr: 23015-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KRIKOR KAYSSERLIAN - 

OAB:26.797/SP, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - 

OAB:173.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1038384 Nr: 40764-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX ALVES BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURISTON ALVES BERNARDES, JACO 

ALVES BERNARDES, DIVINO ALVES BERNARDES, RUBISLEI ALVES 

BERNARDES, CLEMENCIA ALVES PINTO TOBIAS, AGUEDA ALVES PINTO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1137458 Nr: 26338-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT CONNECTING SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES 

LTDA -ME, EDER LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEISA DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153928 Nr: 33473-12.2016.811.0041

 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: REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

EDSON CRISTIANO HILBIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003959-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDSON ALVES JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

WEDSON ALVES JACOB, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, afirmando que teve seu nome lançado 

nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a 

inadimplência de débito existente junto a Requerida, entretanto, assevera 

que desconhece a dívida cobrada, sendo totalmente indevida. Diz que em 

decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo enormes 

prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado 

no mercado. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. O pedido de 

antecipação da tutela de urgência merece amparo com base nos 

requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de ID 

11842294, que mostra a negativação do nome do Autor nos bancos de 

dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece a dívida. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que a inclusão do nome do Autor 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 do Requerente do banco de 

dados do SPC/SERASA, relativo aos débitos inseridos pela ré. Expeça-se 

ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome do Autor dos seus bancos 

de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida inscrição. No mais, 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 08/05/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 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: 1003610-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e 

Danos com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição - Ecad em desfavor de Malcom Comércio de 

Bebidas e Alimentos Ltda. - ME, ao argumento de que o réu, desde 

setembro de 2014, não vem efetuando o pagamento dos direitos autorais 

de execução pública de obras musicais. Assim, requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a suspender/interromper qualquer 

execução de obras musicais, litero-musical, fonograma, enquanto não 

providenciar a prévia e expressa autorização do autor, sob pena de multa. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pelo 

autor, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do 

pedido, vez que, conforme afirmado na inicial, o suposto descumprimento 

pelo réu está sendo realizado desde setembro de 2014, entretanto, a 

demanda foi ajuizada apenas agora. Ademais, o autor já pleiteia neste feito 

o recebimento do valor que entende devido, e não resta demonstrado 

qualquer risco de dano de difícil reparação. “Apesar de o artigo 68 e 105 

da Lei nº 9.610/98 exigirem apenas a violação aos direitos autorais para a 

suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras 
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musicais, tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas com o 

disposto nos artigos 273 e 804, ambos do CPC, segundo os requisitos 

para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares [...]. (Des. Guiomar 

Teodoro Borges)". (TJMT, AI 103333/2011, Des. Juracy Persiani, Quarta 

Câmara De Direito Privado, Julgado em 25/01/2012, Publicado no DJE 

03/02/2012). Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. Designo o dia 08/05/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003617-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. PAES DE BARROS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e 

Danos com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição - Ecad em desfavor de J. R. Paes de Barros - 

ME (Clube de Esquina Bar), ao argumento de que o réu, desde dezembro 

de 2014, não vem efetuando o pagamento dos direitos autorais de 

execução pública de obras musicais. Assim, requer a concessão da tutela 

de urgência para determinar a ré a suspender/interromper qualquer 

execução de obras musicais, litero-musical, fonograma, enquanto não 

providenciar a prévia e expressa autorização do autor, sob pena de multa. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pelo 

autor, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do 

pedido, vez que, conforme afirmado na inicial, o suposto descumprimento 

pelo réu está sendo realizado desde dezembro de 2014, entretanto, a 

demanda foi ajuizada apenas agora. Ademais, o autor já pleiteia neste feito 

o recebimento do valor que entende devido, e não resta demonstrado 

qualquer risco de dano de difícil reparação. “Apesar de o artigo 68 e 105 

da Lei nº 9.610/98 exigirem apenas a violação aos direitos autorais para a 

suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras 

musicais, tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas com o 

disposto nos artigos 273 e 804, ambos do CPC, segundo os requisitos 

para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares [...]. (Des. Guiomar 

Teodoro Borges)”. (TJMT, AI 103333/2011, Des. Juracy Persiani, Quarta 

Câmara De Direito Privado, Julgado em 25/01/2012, Publicado no DJE 

03/02/2012). Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. Designo o dia 08/05/2018, às 11h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018755-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODNIR PINTO DE ASSUNCAO (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ 1018755-90.2016 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos infringentes opostos por Bradesco Auto/RE Companhia 

de Seguros, aduzindo que a sentença ID 10507205 é contraditória, vez 

que não observou a utilização da tabela anexada à Lei 11.945/2009, 

sendo que o valor da indenização deve ser calculado com base na Lei 

6.194/74, afirmando que o valor correto seria 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), requerendo o acolhimento 

destes embargos. O embargado apresentou contrarrazões ao recurso no 

ID 11426252. É o necessário. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do NCPC). Analisando a sentença embargada, verifica-se a 

ocorrência de erro material, vez que baseou-se em laudo pericial estranho 

aos autos, qual seja ID 5829456, na qual o periciado apresentava invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, entretanto no 

laudo que deve ser objeto de analise é do de ID 9450123, que comprovou 

a lesão parcial incompleta do tornozelo direito em 75%, assim assiste 

razão o embargado ao questionar o valor da condenação. Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração ID 10645974, para 

que fique constando da sentença a seguinte redação: "A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta 

e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes 

da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução 

funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida.” Quanto ao mais, a sentença 
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permanece como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018818-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TOCANTINS CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ 1018818-18.2016 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos modificativos opostos por João Pedro Tocantins Cruz, 

aduzindo que a sentença ID 11129595 é omissa, vez que não analisou os 

pedidos para que a embargada se abstenha de condutas ilegais sob pena 

de responsabilização e a condenação da embargada em litigância de 

má-fé, bem como obscura quando a fixação a correção monetária e aos 

honorários advocatícios, requerendo o acolhimento destes embargos. O 

embargado apresentou contrarrazões ao recurso no ID 11661680. É o 

necessário. Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando a sentença embargada, verifica-se a ocorrência da 

omissão quando a analise do pedido de item 7 da inicial, para que a 

requerida se comunicasse com o autor somente por meio do processo 

Judicial e que se abstivesse de fazer as condutas ilegais apontadas na 

inicial, sob pena de responsabilização civil e a litigância de má-fé aduzida 

em sede de impugnação. Pois bem, não merece acolhimento o pedido para 

que a embargada se abstenha de condutas ilegais, como assedio ao 

embargante para que desista da ação judicial, considerando que não 

houve comprovações de suas alegações e por falta de amparo legal, 

razão pelo qual Indefiro este pedido. Não se verifica, no caso dos autos, 

que a embargada tenha praticado qualquer das condutas dispostas no art. 

80, do CPC, não existindo, portanto, prova inequívoca de prejuízos 

causados ao embargante, por isso, não há de se condenar a embargada 

por litigância de má fé. No mais, as demais alegações do embargante são 

unicamente com o objeto de rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06 /10 /2017)  negr i te i  “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU 

CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA 

EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA 

RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei Com essas considerações, acolho em 

parte os embargos de ID 11177818, apenas para indeferir os pedido de 

item 07 e a condenação da litigância de má-fé, como acima dirimido, no 

mais mantendo intacta a sentença de ID 11129595. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

11ª Vara Civel

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1046488 Nr: 44598-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGHTON DA CRUZ

 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 GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1108024 Nr: 13876-57.2016.811.0041

 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: ADVAIR PELECER

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995584 Nr: 21237-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DOS SANTOS DE MORAES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para, 

em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença 

protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000622 Nr: 23712-88.2015.811.0041

 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: ANA SILVA DOS REIS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para, 

em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença 

protocolado nos autos.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128061 Nr: 22175-23.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA PIRES DE OLIVEIRA PINTO

 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 da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1135723 Nr: 25414-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIQUIEL DA ROCHA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960845 Nr: 5193-65.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORREA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN PET FOODS LICENSEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

OLIVEIRA - OAB:40.040 PR

 Vistos, etc. Defiro a juntada da carta de preposição apresentada. 

Intime-se a parte requerida, através do seu advogado devidamente 

constituído, para que no prazo de 10 (dez) dias para manifestar-se sobre 

a proposta apresentada, sob pena de considerar esta válida, para 

satisfação do débito. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963417 Nr: 6222-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWERTON MARTINS 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 137/142 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973951 Nr: 11208-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL, CAROLINNA AUGUSTADE MELO 

KHALIL

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

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - 

OAB:12958, OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, TIAGO MAYOLINO DE 

SANTA ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à sentença de fls. 149/154, 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.: 999523 Nr: 23234-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHON KIDNEY DE ALMEIDA ALVES

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

12/03/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003368 Nr: 24877-73.2015.811.0041

 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: OSVALDO RODRIGUES MORENO FILHO

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

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1035654 Nr: 39419-96.2015.811.0041

 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: SAVIO MATIAS DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

12/03/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.
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Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1037397 Nr: 40281-67.2015.811.0041

 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: ANA MARIA FRANCO

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

12/03/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1089040 Nr: 5730-27.2016.811.0041

 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: RAIMUNDO BRAGA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO DE BORGES GARCIA, 

LENICE COELHO GARCIA, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA - OAB:15.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA VARJÃO FORTES - 

OAB:17832/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 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 tempestivamente aos autos pela requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979848 Nr: 14033-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA DE ALMEIDA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 110/111 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003397-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA PAES UENO (EXECUTADO)

WADSON BRITH DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1003397-71.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: WADSON BRITH DE 

SOUZA, KEILA CRISTINA PAES UENO Vistos, etc.. Da análise dos autos, 

constata-se a ausência de procuração/substabelecimento em favor dos 

causídicos Elaine Alves Marcal e Eduardo Alves Marcal. Desta feita, intimo 

os referidos advogados para no prazo de 15 dias regularizarem sua 

representação processual, sob pena de extinção. CUMPRIDO, 

PROCEDA-SE COMO ABAIXO SEGUE: Intimo o exequente para no mesmo 

prazo acima, promova ao depósito da diligência para cumprimento do 

mandado expedido nestes autos, nos termos do Provimento nº. 7/2017, 

concernente ao controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, EM SEGUIDA, citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a 

possibilidade dos executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC/2015, e intimo o autor para depositar diligência no prazo de 05 

(cinco) dias, acostando aos autos o comprovante original de depósito de 

diligência ou, se preferir, fornecer os meios necessários para o 

cumprimento do mandado. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia 

desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da 

sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cite-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021877-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIONE MARQUES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1021877-77.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: ELCIONE MARQUES PEREIRA Vistos, etc.. 

Compulsando os autos, constato a ausência de diligencia para o senhor 

oficial de justiça, assim sendo intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017– 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 
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Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. CUMPRIDO, cite-se o 

executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a 

possibilidade do executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 

30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, 

poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, 

devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” 

constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cite-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 404172 Nr: 35876-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSG - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

INFORMÁTICA LTDA - EPP, SILENE DOS SANTOS GRANJA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Gattass - OAB:12.264 

MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de TSG COMÉRCIO DE MATERIAIS 

DE INFORMÁTICA LTDA-EPP e SILENE DOS SANTOS GRANJA.

As partes entabularam acordo, conforme termo acostado às fls. 105/106, 

pleiteando por sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento 

integral deste.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades, e determino a SUSPENSÃO do feito até o 

cumprimento do referido, que ocorrerá aos 14/08/2022, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Em relação ao pedido de lavratura de penhora do imóvel matriculado sob o 

n° 73.832, faço constar que o deferimento deste pleito encontra-se 

condicionado à juntada da matrícula atualizada do imóvel, conforme 

decisão de fls. 99/100.

Ademais, após o transcurso do prazo, intime-se o exequente para se 

manifestar em 15 dias, sob pena de anuência tácita à extinção do feito nos 

termo do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 448523 Nr: 21999-54.2010.811.0041

 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): JANILCA PAULO GONSALVES

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

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO 

CIVIL - OAB:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que as partes transigiram 

extrajudicialmente, no entanto, a causídica Luzia Angélica A. Gonçalves 

que representa o Banco Itau S/A não possui poderes para estar em juízo 

em nome do Banco.

Desta feita, intimo a referida causídica para, no prazo de 15 dias 

regularizar sua representação processual.

Após, concluso para homologação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 101617 Nr: 15238-85.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE FREITAS SOARES, DESIANE 

GONÇALINA DE MORAES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry C. Sanchik Tulio - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 (...) 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. Em atenção ao pleito de fls. 158 e diante o atual valor 

venal dos bens restringidos às fls. 130/131, torno a referida penhora 

INEFICAZ por se enquadrar nos termos do artigo 836 do CPC/2015 

(extratos em anexo) e procedo à necessária baixa. 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.: 443439 Nr: 19069-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL OESTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA., VERCIONE JOSE DUARTE

 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: 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, 

no mesmo prazo.Sem prejuízo, considerando-se o comprovante de 

depósito de fls. 34, oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para que 

realize a necessária vinculação do montante lá descrito ao presente feito, 

devidamente atualizado até a presente data.Sem prejuízo, após a 

vinculação, ante a apresentação dos dados bancários (fls. 90/91), 

retornem-me os autos conclusos para a expedição do Alvará Judicial e 

demais deliberações. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 765982 Nr: 18721-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE 

CUIABÁ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA em 

face de ARNALDO CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR.
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Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, 

pleiteando por sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento 

integral do deste.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento 

do referido, que ocorrerá aos 20 de setembro de 2021, nos termos do 

artigo 922, do Código de Processo Civil.

Ademais, saliento que não foi possível a inserção de restrição à 

transferência do veículo objeto do contrato n° 396767, haja vista que em 

consulta ao Sistema Renajud, verifica-se que o bem encontra-se em nome 

de BB Leasing.

Após o transcurso do prazo, intime-se a exequente para se manifestar em 

15 dias, sob pena de anuência tácita à extinção da ação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1053879 Nr: 48288-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYAN LUIZA BALDISSERA - ME, NADYAN 

LUIZA BALDISSERA, LUIZ BALDISSERA

 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:

 (...) Outrossim, proceda-se a expedição de Carta Precatória, com o prazo 

de 120 dias, com a finalidade de citação, penhora e avaliação, a ser 

cumprida no seguinte endereço: - Avenida Talhamares, nº 570, Bairro Vila 

Nova, Cáceres/MT, CEP: 78.200-00 (DRF). Para tanto, após a expedição, 

intime-se o exequente para que promova ao recolhimento das custas de 

distribuição da missiva, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo. Após, com 

a manifestação, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 358114 Nr: 28415-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFORPEL DISTRIBUIDORA E MPORTADORA D 

PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, PUBLIO VILAS BOAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar o 

pagamento de custas e taxas judiciárias referentes à distribuição a Carta 

Precatória de fls. 83. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB 

que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o 

abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais (...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes 

à distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, 

eventuais valores cobrados quando a Comarca Deprecada não possuir 

Cartório Distribuidor Oficial, bem como, valores referentes ao cumprimento 

de mandado pelo oficial de justiça na Comarca Deprecada, atos estes a 

serem diligenciados pelo autor na Comarca Deprecada, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015. Informo que tais 

providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca Deprecada via 

Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) que 

determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 464759 Nr: 32580-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. N. CONSTRUÇÕES LTDA - ME, MARA 

CANDIDA NUNES

 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 formulada por Banco Bradesco 

S/A em face de M. C. N Construções Ltda – ME.

As partes entabularam acordo, pugnando, ao final pela homologação da 

avença e extinção do feito e renunciando ao prazo recursal.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da ação, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção é a 

medida que se impõe.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e a renúncia ao prazo recursal e, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação executiva formulada por Banco Bradesco S/A em face de M. C. 

N Construções Ltda – ME, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Custas, se existentes, a cargo dos executados.

 Após, arquivem-se, procedendo às anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 703962 Nr: 38623-81.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DATAMASTER ASSES EMPRESARIAL E COM 

DE MAT. DE INFOR LTDA, EMILIO PEREIRA DE SOUZA, EDUARDO DOS 

SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco do Brasil 

S/A em face de Datamaster Asses Empresarial e Com. de Materiais de 

Informática Ltda e outros.

Vislumbra-se dos autos que até a presente data o Banco não efetuou ao 

recolhimento da(s) diligência(s) para a citação do(s) executado(s), não 

obstante tenha sido intimado pessoalmente (fls. 101).

O novo patrono do Banco juntou substabelecimento às fls. 90/96.

O causídico Sandro Pissini requereu às fls. 102/103 o rateio dos 

honorários.

Pois bem.

Em atenção à decisão de fls. 75, intimo o Banco exequente para que, no 

prazo de 15 dias, promova ao depósito da diligência para cumprimento do 

mandado expedido nestes autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – 

CGJ, de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de 

justiça na Comarca de Cuiabá/MT.

Caso a diligência seja infrutífera, expeça-se o regular edital de citação, 

com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, 

inciso I, do mesmo codex, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio 

do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após, intime-se o Banco para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.
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Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Decorrido o prazo sem manifestação e, ante a juntada do A.R de fls. 101, 

retornem-me os autos conclusos para extinção.

Sem prejuízo, intimo o patrono atual do Banco para que se manifeste 

acerca do pleito de fls. 102/103.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857287 Nr: 59525-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO HENRIQUE DA SILVA LABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT, IVO PEREIRA - OAB:143801/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FÁBIO HENRIQUE DA SILVA LABS, Cpf: 

97531774291, brasileiro(a), solteiro(a), motorista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Intimo o autor para em 15 dias, solver as 

diligências de fls.38 R$890,00 - 25/02/2014, devidamente atualizada. Em 

caso de inércia intime-se o Meirinho para as medidas cabíveis para 

recebimento de seu crédito.Tratam-se os autos de ação de busca e 

apreensão, com liminar deferida aos 22 de janeiro de 2014, e cumprida 

aos 25 de fevereiro de 2014, pendente até o momento de citação do 

devedor.Da melhor análise dos autos, em que pese ter sido determinado 

às fls. 41 e 53/54 a expedição de mandado de citação por hora certa do 

devedor, constata-se que o este não reside mais no endereço diligenciado 

às fls. 38.Tenho, no entanto, que no contrato de fls.13 consta comolocal 

de trabalho LOCAMILLE VEÍCULOS LTDA, com telefone n.33142962, 

assim, entre o Sr. Gestor em contato com a empresa para saber se o 

mesmo ainda trabalha naquela e se positivo, apure o endereço da 

empresa e expeça-se mandado, intimando o Banco para depositar as 

diligências no prazo de 15 dias.Não mais trabalhando naquela e não 

havendo informação do empregador do endereço atual, proceda-se como 

abaixo segue:Desta feita, considerando o tempo transcorrido desde o 

ajuizamento da ação e, em celebração ao princípio da celeridade 

processual, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a exequente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de bloqueio do valordo bem pela Tabela Fipe e extinção do 

feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso 

I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Caso o processo seja encaminhando para a aplicação da regra do 

artigo 485, a manutenção do bem em posse do Banco torna-se ilegal, 

contudo, não há possibilidade de retornar ao status quo ante.Posto isso, 

transcorrido o prazo acima, em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Vejamos o precedente jurisprudencial sobre o assunto:"E M 

E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

LIMINAR CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA DO AUTOR 

NA ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO 

DO VALOR DO VÉICULO (TABELA FIPE) - OPORTUNIZAÇÃO DE DEFESA 

DO RÉU, BEM COMO PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE - DECISUM 

MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que cumprida a liminar de 

apreensão do veículo, se não realizada a citação do réu, ficando inerte o 

autor quanto a essa providência, deve ser mantida a decisão que 

determinou o bloqueio do valor do automóvel até que se dê ciência ao 

devedor da existência da demanda, possibilitando a apresentação de 

defesa e a purgação da mora. (TJMT - RAI.N.1520/2016 -RELATOR - 

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”.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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 857287 Nr: 59525-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO HENRIQUE DA SILVA LABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT, IVO PEREIRA - OAB:143801/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 915900 Nr: 40760-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos da decisão de fls. 101, procedo a intimação do Banco para 

pagamento da verba de fls.95/97, no prazo de 15 dias, sob pena de 

aplicação da multa de 10% disposta no artigo 523 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1031932 Nr: 37698-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PANAMERICANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, 

SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS - OAB:213581/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS RACHID 

JORGE - OAB:15.936/MT

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação 

de Busca e Apreensão movida por BANCO SAFRA S/A em face de 

TRANSPORTADORA PANAMERICANA LTDA, declarando rescindido o 

contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em 

mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa devidamente atualizado.Transitada em julgado, em nada 
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requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2018.Dr. Paulo Sérgio Carreira 

de SouzaJuiz de Direito (Autos cód. 1031932)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1088341 Nr: 5378-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA APARECIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238-B, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A 

OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram novo acordo que 

se encontra acostado às fls. 68/69, contudo, constata-se a ausência da 

assinatura da requerida.

 Desta feita, INTIMO a Instituição Financeira para, no prazo de 15 dias 

acostar aos autos cópia do termo de acordo devidamente assinado pela 

parte adversa, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 330685 Nr: 2322-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MONTEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Em complemento aos ofícios de fls.77/78 e 79/80, encaminhe-se cópia da 

sentença de fls.107/109v.

Em atenção ao requerimento de fls. 120, intimo o executado, por meio de 

seu patrono (fls. 74), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do 

valor descrito às fls. 75 (que deverá ser devidamente atualizado na data 

do pagamento), sob pena de aplicação da multa.

Empós, tudo cumprido, intime-se a Defensoria Pública, para que traga aos 

autos o cálculo atualizado dos honorários, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 375271 Nr: 11597-45.2009.811.0041

 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): PILAR GUADALUPE CAPILÉ MENDES

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)CONVERTO o mandado de pagamento em mandado executivo, 

intimando-se a devedora, via CARTA PRECATÓRIA, haja vista a 

localização de novo endereço na pesquisa DRF, qual seja, TRAVESSA 

SRV JATOBA, Nº 278, CASA 01, BAIRRO: INGLESES RV, 

FLORIANÓPOLIS/SC, sob pena de aplicação de multa no percentual de dez 

por cento, nos termos do art. 523 do CPC, fazendo acompanhar a 

atualização do débito.Com efeito, intimo o exequente, via DJE, para retirar 

a carta precatória no prazo de 10 dias, bem como comprovar sua 

distribuição naquele Juízo em igual prazo, observando-se in casu, a 

desnecessidade de encaminhamento de documentos ao e-mail deste Juízo 

Especializado, haja vista que a referida missiva será distribuída em Estado 

distinto.Ademais, às fls. 149/150, a parte credora pugna pela realização 

de pesquisa junto ao BacenJud para bloqueio de ativos financeiros nas 

contas da executada(...)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 imóveis da 

devedora 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 devedora(...)ntimo 

o credor para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito 

e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, e/ou requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do credor no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.(...).Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 782761 Nr: 36421-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CRISTINA MORESCHI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACARAVICHI - OAB:30.264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDA CRISTINA MORESCHI DE 

FREITAS, Cpf: 90250443104, Rg: 802.699-43, Filiação: Beatriz Moreschi, 

data de nascimento: 11/04/1980, brasileiro(a), casado(a), fonaudiologa, 

Telefone 3054-2294. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Trata-se de ação de busca e apreensão, 

com liminar cumprida aos 18 de outubro de 2014, sem citação da devedora 

até a presente data.Desta feita, considerando que em diversas diligências 

a requerida não foi localizada, inclusive no endereço obtido via Infojud, 

expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de bloqueio do valor do bem pela Tabela Fipe, aplicação da multa do 

artigo 77, IV c/c § 2º do CPC, no percentual de 20% do valor da tabela em 

comento, em favor do Estado e extinção.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Ademais, encaminhado o feito 

à aplicação da regra do artigo 485 do CPC/2015, torna-se ilegal a 

manutenção do bem em mãos do Banco, contudo, não há como retornar 

ao status quo ante.Transcorrido o prazo acima, e em caso de silêncio, 

intime-se, via AR, para cumprir em 05 dias no mesmo prazo e 
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admoestação.Após, concluso para bloqueio conforme Tabela Fipe do valor 

de R$ 25.609,00 e demais medidas aplicáveis ao caso."E M E N T A - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR 

CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA DO AUTOR NA 

ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO 

VALOR DO VÉICULO (TABELA FIPE) - OPORTUNIZAÇÃO DE DEFESA DO 

RÉU, BEM COMO PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE - DECISUM 

MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que cumprida a liminar de 

apreensão do veículo, se não realizada a citação do réu, ficando inerte o 

autor quanto a essa providência, deve ser mantida a decisão que 

determinou o bloqueio do valor do automóvel até que se dê ciência ao 

devedor da existência da demanda, possibilitando a apresentação de 

defesa e a purgação da mora. (TJMT - RAI.N.1520/2016 -RELATOR - 

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”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, JULIANA GONÇALVES 

DE MELO RIBEIRO DA SILVA KIDO, digitei.

Cuiabá, 24 de outubro de 2016

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785544 Nr: 39409-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA SUPERMERCADOS LTDA, DENISE 

BOEIRA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Itaú Unibanco em 

face de Extra Supermercados Ltda e outra.

Os executados não foram citados até a presente data por estarem em 

lugar incerto e não sabido.

Apesar da expedição do edital de citação – fls. 100/102 retirado em 

18/08/2017 (fls. 102) até a presente data o exequente não comprou a 

publicação do edital.

Às fls. 105 o Banco informou a alteração da razão social da empresa 

executada para COSMÉTICOS ESTRELA, mantendo-se, contudo, o CNPJ e 

o quadro societário.

Em seguida, IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA informou a cessão 

às fls. 114/127, não obstante inexista cessão em favor deste.

Pois bem.

Em primeiro lugar, proceda-se à alteração da capa dos autos para a nova 

denominação da empresa executada, qual seja, COMÉRCIO DE 

COSMÉTICOS ESTRELA LTDA – EPP, consignando-se que o CNPJ 

permanecerá o mesmo.

Ademais, INDEFIRO o pleito de fls. 114/127, haja vista a ausência de 

comprovação de cessão de créditos, razão pela qual intimo os causídicos 

cadastrados nos autos para que tragam aos autos a prova da referida 

cessão no prazo de 15 dias, sob pena de desentranhamento das petições 

referentes à cessão noticiada e entrega aos subscritores.

Com efeito, tendo em vista que os executados encontram-se em local 

incerto e não sabido e que o edital de citação fora retirado em 18/08/2017, 

às 16h14min, intimo o Banco para que comprove a sua publicação, no 

prazo de 15 dias, sob pena de suspensão ante a inexistência de bens.

Por fim, em caso de silêncio, ante a ausência de bens passíveis de serem 

penhorados, ante a evidente inexistência de bens, SUSPENDO o presente 

feito nos termos do artigo 921, inciso III do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 875285 Nr: 13627-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de Ação revisional proposta por Lucilene Aparecida 

da Costa em face de BV Financeira S/A, ambos qualificados nos autos.

Foi realizada perícia pela contadoria do Juízo às fls. 144/147, ocasião em 

que se chegou ao montante de R$1.582,51 em favor da requerente ( 

posição em 23/10/2017).

A instituição financeira concordou com o cálculo apresentado, conforme 

se vê às fls. 151, requerendo, ainda, a sua homologação.

A requerente às fls.149, protestou pela intimação da BV para pagamento 

do valor devido.

Posto isso e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado às fls. 144/146 e, intimo a instituição financeira para que 

efetue ao pagamento, devidamente atualizado, no prazo de 15 dias, sob 

pena de multa do 523 CPC.

Outrossim, com o decurso do tempo, devidamente certificado, intime-se a 

requerente para que requeira o que de direito em igual prazo.

Em caso de silêncio, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se 

os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 950860 Nr: 265-71.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME e 

FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES, condenando os réus ao pagamento de 

R$ 110.746,26, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC.Condeno os réus ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa. Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1063027 Nr: 52361-63.2015.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CATISTE TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante o teor da certidão de fls. 53, em regular impulso oficial, procedo a 

busca do endereço atualizado do requerido via Sistema Infojud, ocasião 

em que obtive o mesmo endereço da exordial (diligenciado sem êxito).

No entanto, verifica-se que o requerente indicou novo endereço às fls. 55. 

Assim, intimo a parte requerente para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 
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Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

Após, expeça-se mandado de citação ao endereço: Avenida Alzira 

Santana, N° 1301, Bairro Nossa Senhora da Guia, CEP: 788130-000, 

Várzea Grande/MT.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte 

requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1074087 Nr: 57145-83.2015.811.0041

 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: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO 

LIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que as partes transigiram 

extrajudicialmente, no entanto, não é possível vislumbrar procuração 

acostada aos autos que demonstra que a causídica Fabiany Salmon 

Rafael tem poderes para estar em juízo em do Banco Bradesco S/A 

(sucessor por incorporação do HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo).

Desta feita, intimo a referida causídica para, no prazo de 15 dias 

regularizar sua representação processual, bem como acostar aos autos o 

documento que comprova a sucessão do HSBC Bank ao Banco Bradesco.

Após, concluso para homologação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1086741 Nr: 4599-17.2016.811.0041

 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): LEANDRO EVANGELISTA PEREIRA

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

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o transcurso do prazo para cumprimento da avença nestes autos, 

no termos da decisão de fls. 34, peocedo a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05(cinco)dias informar se houve integral adimplemento 

do acordo, sendo que silêncio será tido como quitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1127107 Nr: 21820-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIARA LAURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119

 Vistos etc...

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em cinco laudas.

Tenho, ainda, que a requerida efetuou a consignação parcial do valor 

devido, visando a purgação da mora, que foi indeferido e mantido em grau 

recursal, inclusive, quanto a justiça gratuita, sendo condenada ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em 10% do valor da causa, 

sendo dever do Judiciário fixar a retenção do montante necessário para 

quitação dessa verba e custas, cujo valor será apurado após o trânsito 

em julgado, com fito de garantir o adimplemento do débito pendente, a luz 

do princípio da efetividade, que prega que o processo realize 

eficientemente e tempestivamente o fim específico do processo, a tutela 

do direito material.

Assim, não basta que os magistrados findem com a ação, deliberando 

sobre a pretensão nele esboçada, asseverando Carnelutti que: "sendo 

praticamente possível, o processo deve dar a quem tem um direito tudo 

aquilo e exatamente aquilo que ele tem direito de obter". A moderna 

concepção da efetividade insiste na necessidade de providências com as 

quais o titular do direito material sofra minimamente os efeitos do 

inadimplemento.

Desta feita, retenho os valores consignados na conta dos depósitos 

judiciais, até o esgotamento dos recuros.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1127107 Nr: 21820-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIARA LAURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação 

de Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de THIARA LAURA DOS SANTOS, declarando rescindido o 

contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em 

mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa devidamente atualizado.Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018.Dr. Paulo Sérgio Carreira 

de SouzaJuiz de Direito (Autos cód. 1127107)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1169937 Nr: 40147-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BRITO TAPEOCY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT1.8071 A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, tendo em vista que a defesa dos Embargantes foi 

apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial, 

artigo 9º, II do CPC, não há de se falar em custas processuais.

Em segundo lugar, procedo à inclusão dos causídicos da cooperativa no 

sistema Apolo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intimem-se os embargantes para manifestação no mesmo prazo 

(Pessoalmente, por meio da Defensoria Pública).

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1023010-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1023010-57.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: EDSON CRIVELATTI Vistos, etc.. Compulsando os 

autos, constato a ausência de diligencia para o senhor oficial de justiça, 

assim sendo intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017– 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. CUMPRIDO, cite-se o executado, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade do 

executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos 

termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cumpra-se, 

servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada 

pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 

do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023096-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS BARBOSA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1023096-28.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA EXECUTADO: JOAO MARCOS BARBOSA ROCHA 

Vistos, etc.. Compulsando os autos, constato a ausência de diligencia 

para o senhor oficial de justiça, assim sendo intimo o requerente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, intimo o requerente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017– 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. CUMPRIDO, cite-se o 

executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a 

possibilidade do executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 

30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, 

poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, 

devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” 

constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cite-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028502-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA BIBIANA MOREIRA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1028502-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: FRANCISCA BIBIANA MOREIRA BORGES 

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 id. 

11601096, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, 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. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022000-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE CASTRO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1022000-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: MARCELO DE CASTRO SANTOS 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 id. 9871551, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, 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. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021512-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E SIMBO-FRUTAS E LEGUMES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022342-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES GUILHERME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS NEVES ROSA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de ofícios acostadas 

aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias. 

Suzana N. Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034134-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO 3 VIAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MONDELLI OAB - SP166110 (ADVOGADO)

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473/A-A (ADVOGADO)

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (AGENCIA 1517-2) (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora regularizar a representação processual, vez que a 

Procuração constante nos autos, não foi conferida pela parte autora. 

Suzana N. Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000829-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GONCALVES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001366-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERELEPPI MODA INFANTIL LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030779-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

FITZ RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora juntar aos autos a matrícula ao imóvel n° 12.968 por 

completa, onde conste o endereço do imóvel a ser levado a termo. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030779-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

FITZ RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora juntar aos autos a matrícula do imóvel n° 12.968 por 

completa, onde conste o endereço do imóvel a ser levado a termo. Matilde 
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Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022368-21.2016.8.11.0041

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:

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (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: 1033249-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORAYA ANDERSON CARNEIRO (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: 1034849-79.2017.8.11.0041

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:

AGNALDO DE SOUZA AIZA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

bem como proceder a complementação de diligência e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 352946 Nr: 23481-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BRUCH LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA PONTES - 

OAB:14.353-PE, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZAVELHO - 

OAB:16702/MT

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773156 Nr: 26287-74.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY CARDOSO RONDON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre 

depósito judicial de fl. 386 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.: 1058511 Nr: 50256-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSON DA SILVA GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento sobre a certidão de decurso de prazo acostada aos autos 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.: 1083473 Nr: 3197-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento sobre a certidão de decurso de prazo acostada aos autos 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.: 1131030 Nr: 23420-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA SILVA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento sobre a certidão de decurso de prazo acostada aos autos e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017007-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO BARBOSA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

21 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: 

1017007-23.2016.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,77 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL 

ALVES DE SOUZA - MT0012880A 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 ( )
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013446-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA (REQUERIDO)

OESTE MAPAS LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(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: 1013446-88.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO SAFRA 

S-A REQUERIDO: OESTE MAPAS LTDA - ME, ALEX ROSA JORGE DA 

CUNHA, MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA Vistos. Opostos Embargos à 

Execução pela Executada nestes autos (ID. 6098185), intime-se esta a 

promover a correta distribuição do feito nos termos do art. 914, § 1º, do 

CPC/2015, ou seja, para serem autuados em apartado e instruídos com os 

documentos imprescindíveis à espécie. após, intime-se o Exequente a 

manifestar o que entender de direito em quinze (15) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 824688 Nr: 30733-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIARIO DE MATO GROSSO, CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ

 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 ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT

 Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença embargada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 137/141) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade da sentença 

de fl.127.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 776482 Nr: 29800-50.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERLY ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

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

OAB:156.844

 Sobre o pleito retro, manifeste-se a parte executada no prazo de 05 

(cinco) dias, após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 237585 Nr: 6606-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOYCE APARECIDA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752/MT

 Procedo a intimação das partes sobre o inicio dos trabalhos periciais 

designados para o dia 20/03/2018 às 14:30 hs nesta secretaria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 466739 Nr: 33848-23.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. G. COMÉRCIO DE FIOS E INFORMÁTICA 

LTDA, JAIME FERREIRA JUNIOR, GERSON BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 824688 Nr: 30733-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIARIO DE MATO GROSSO, CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ

 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 ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte executada, para no 

prazo de 05 dias, manifestar acerca do petitório de fls. 177/178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1110173 Nr: 14742-65.2016.811.0041

 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: VALENTIN ANTONIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026/SP

 Certifico que a publicação da sentença retro não constou o patrono da 

parte autora razão pela qual encaminhei os autos para nova publicação 

Vistos etc. A parte requerida opôs embargos de declaração às fls. 

145/146, contra a sentença de fls. 138/140, aduzindo em síntese que 

houve contradição em tal comando judicial. É o sucinto relato. Fundamento 

e decido. Em face do cenário processual constante no feito, mister se faz 

o acolhimento dos presentes embargos para o fim de sanar a contradição 

referenciada do comando judicial embargado devendo constar na parte 

dispositiva da sentença: “Condeno o requerente ao pagamento das custas 
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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, verbas cuja exigibilidade fica adstrita aos 

benefícios da AJG.”No mais, permanece o comando judicial como está 

lançado. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 744157 Nr: 41178-37.2011.811.0041

 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: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DIAS GONÇALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 765954 Nr: 18693-09.2012.811.0041

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAVENY MELISE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ZANIN - 

OAB:11.770-MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 770704 Nr: 23736-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA ALECRIM COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA, EDEZIO AVELINO DE ANICESIO, ELIEZER ALVES 

DE ANICESIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11.752

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798870 Nr: 5287-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 819341 Nr: 25614-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

OIRAN FERREIRA GUTIERREZ, SARA ANGÉLICA SABO DE OLIVEIRA 

GUTIERREZ, JULIANO MELLO GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILSON MENDES - 

OAB:16.108/MT

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

OAB:4.411/MT, ANA LÚCIA RICARTE - OAB:OAB/MT 4.411

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 836373 Nr: 41373-51.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA DIAS FIGUEIREDO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

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

LUZIANE RIBEIRO - OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 944797 Nr: 57325-36.2014.811.0041

 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: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 948499 Nr: 59394-41.2014.811.0041

 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: ARNALDO MARTINS VIEIRA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER - OAB:16.524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B-MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 758582 Nr: 10839-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA ALINE ALMEIDA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7.295

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773154 Nr: 26285-07.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA, 

ANDRE MAXIMILIANO BRAGA, LUIS FERNANDO BRAGA, DANIELLE 

BORGES VITRO

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FCA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO 

LTDA, CNPJ: 08992776000147, atualmente em local incerto e não sabido 

ANDRE MAXIMILIANO BRAGA, Cpf: 75252554900, Rg: 5.352.163-0, 

brasileiro(a), casado(a), administrador, atualmente em local incerto e não 

sabido LUIS FERNANDO BRAGA, Cpf: 81426062087, Rg: 2.106.754.597, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresario e atualmente em local incerto e não 

sabido DANIELLE BORGES VITRO, Cpf: 89045050110, Rg: 3935689, 

brasileiro(a), separado(a) judicialmente, administradora. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: BANCO DO BRASIL S/A, move Ação Ordinária de 

Cobrança autuada sob o Nº 26285-07.2012.811.0041, em trâmite perante 

a 3º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - Mato 

Grosso, em face de FCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, ANDRE 

MAXIMILIANO BRAGA, LUIS FERNANDO BRAGAM DANIELLE BORGES 

VITRO, objetivando o recebimento do crédito, atualizado até o dia 

30/06/2012, no valor de R$ 149.822,57 (cento e quarenta e nove mil, 

oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), oriundo do 

inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex 

nº 212.802.879, com vencimento final em 20/09/2010

Despacho/Decisão: Autos n.º 773154 – Procedimento Comum Vistos etc. 

Defiro o pleito retro, e determino a citação por edital dos requeridos, com 

prazo de 20 (vinte) dias, observando-se o disposto no artigo 257, do CPC 

.Decorrido in albis o prazo para manifestação, nomeio como Curador 

Especial à Defensoria Pública, que deverá ser intimada desta nomeação 

pessoalmente, para, manifestar-se em tal condição, no prazo 

legal.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de 

outubro de 2017.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 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, Angélica Cristina 

Teixeira Queiroz, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 773154 Nr: 26285-07.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA, 

ANDRE MAXIMILIANO BRAGA, LUIS FERNANDO BRAGA, DANIELLE 

BORGES VITRO

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FCA ENGENHARIA E CONSTRUÇAO 

LTDA, CNPJ: 08992776000147, atualmente em local incerto e não sabido 

ANDRE MAXIMILIANO BRAGA, Cpf: 75252554900, Rg: 5.352.163-0, 

brasileiro(a), casado(a), administrador, atualmente em local incerto e não 

sabido LUIS FERNANDO BRAGA, Cpf: 81426062087, Rg: 2.106.754.597, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresario e atualmente em local incerto e não 

sabido DANIELLE BORGES VITRO, Cpf: 89045050110, Rg: 3935689, 

brasileiro(a), separado(a) judicialmente, administradora. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: BANCO DO BRASIL S/A, move Ação Ordinária de 

Cobrança autuada sob o Nº 26285-07.2012.811.0041, em trâmite perante 

a 3º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - Mato 

Grosso, em face de FCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, ANDRE 

MAXIMILIANO BRAGA, LUIS FERNANDO BRAGAM DANIELLE BORGES 

VITRO, objetivando o recebimento do crédito, atualizado até o dia 

30/06/2012, no valor de R$ 149.822,57 (cento e quarenta e nove mil, 

oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), oriundo do 

inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex 

nº 212.802.879, com vencimento final em 20/09/2010

Despacho/Decisão: Autos n.º 773154 – Procedimento Comum Vistos etc. 

Defiro o pleito retro, e determino a citação por edital dos requeridos, com 

prazo de 20 (vinte) dias, observando-se o disposto no artigo 257, do CPC 

.Decorrido in albis o prazo para manifestação, nomeio como Curador 

Especial à Defensoria Pública, que deverá ser intimada desta nomeação 

pessoalmente, para, manifestar-se em tal condição, no prazo 

legal.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de 

outubro de 2017.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 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, Angélica Cristina 

Teixeira Queiroz, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 810675 Nr: 17169-40.2013.811.0041

 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: EDEMILSON PEREIRA PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES 

CARVALHO - OAB:96.864

 Procedo a intimação das partes para o inicio dos trabalhos periciais 

designada para 20/03/2018 às 14:30h nesta secretaria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1087281 Nr: 4864-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CECILIA COICARE DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN FRAGA DE CASTRO 

GOMES - OAB:20.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 
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FLORES - OAB:9.708-A

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006180-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RETA MINERACAO - COMERCIO,TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

ARSENIO VINE VINAS (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: 

1006180-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: RETA MINERACAO - COMERCIO,TRANSPORTE E SERVICOS 

LTDA - ME, JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA, ARSENIO VINE VINAS 

Despacho Vistos etc. Intime-se o Sr. Oficial de Justiça José Wilson 

Gonçalves Tavares para proceder à devolução do mandado de ID 

11534944 (distribuído na data de 01/02/2018), no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob as penas da lei. Após, voltem os autos conclusos para 

análise do pedido de ID 11663512. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003730-66.2018.8.11.0041

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:

CLAUDIA GORETTE DE SOUZA NASCIMENTO (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: 

1003730-66.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CLAUDIA GORETTE DE SOUZA NASCIMENTO Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003932-43.2018.8.11.0041

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:

SANDRA PINTO DE MORAES (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: 

1003932-43.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SANDRA PINTO DE 

MORAES Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de fevereiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1022360 Nr: 33071-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:11.998-A - MT, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18.087/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Processo nº 33071-62.2015.811.0041.

Vistos, etc...

A parte Requerente aportou petitório aos autos, manifestando-se pela 

desistência da presente ação.

Todavia, antes de apreciar a pretensão autoral, faz necessária a 

intimação da parte Requerida, para manifestar-se, em razão da 

angularização processual perfectibilizada.

Com efeito, determino a intimação da instituição financeira ré, para, 

querendo, manifestar-se do pedido de desistência formulado pela autora, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, renova-se à conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2.018.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831471 Nr: 37148-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA

 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 03/10/2017, 

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.: 387485 Nr: 23530-15.2009.811.0041

 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): OSIAS RAMOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO AIRES VIANA - 

OAB:6904/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10072 , 

sem a manifestação da parte exequente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 
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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.: 1046449 Nr: 44582-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAQUES FIGUEIREDO LTDA - ME, ZILMA 

RIBEIRO TAQUES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CESAR DE LIMA - 

OAB:6618

 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.: 1050585 Nr: 46696-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES DISTRIBUIDORA DE MOTOS, 

MÁQUINAS E LOCAÇÃO LTDA, THIAGO JOSE FERNANDES, GIOVANI 

DADALT CRESPANI, ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487

 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.: 1080746 Nr: 1912-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIPPON STAR DO BRASIL LTDA, WALLYSSON 

ROYTHER GOMES DE OLIVEIRA, MARLENE APARECIDA MARIANO 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189, 

WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 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.: 136543 Nr: 21145-07.2003.811.0041

 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): LAZARO DE OLIVEIRA FLORENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - 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 a parte exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a Certidão de Decurso de prazo encartada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 233097 Nr: 2445-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO CARVALHO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, JEFFERSON CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT, DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:, 

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A

 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 parte 

executada depositou os valores na Caixa econômica federal consante 

comprovado as fls 164/165, desta feita torna-se impossível a vinculação 

de tais valores ao processo pois não se encontra depositado na conta 

única ( Banco do Brasil) impossibilitando a expedição de alvará nos termos 

da Decisão de fls 169, assim sendo ante o ora relatado faço os autos 

conclusos para determinar o que de direito, certifco mais que decorreu o 

prazo para a parte exequente encartar aos autos o valor do débito 

atualizado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 702880 Nr: 37502-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO CARTÕES LTDA, JEAN 

GABRIEL LEMOS AYRES, JUSSAMAR CHAVES AYRES BRAVO

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, JOÃO VICTOR TOSHIO 

ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT

 Processo n. 37502-18.2010.811.0041 (Cód. 702880)

Sentença

Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes signatárias, instrumentalizado às fls. 53/55.

Em consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme pactuado.

Após, venham-me os autos conclusos.

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2.018.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788054 Nr: 41989-60.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Banco Itaucar S/A propôs Ação de Cobrança, em face de Jucimar 
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Rodrigues Borges, no entanto, requereu à fl. 41, 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.

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 como publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791020 Nr: 45091-90.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PESSOA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Processo nº 45091-90.2012.811.0041.

Vistos, etc...

Diante do encerramento da prestação jurisdicional às fls. 29/29-verso, 

somada as ilações contidas no petitório aportado aos autos pela 

Requerente, informando da quitação do contrato, determino a baixa da 

distribuição e arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe.

Intimem-se.

A Defensoria Pública, nos termos da Lei.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 847485 Nr: 50988-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIDADE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

 Processo n. 50988-65.2013.811.0041 (Cód. 847485)

Despacho

Vistos, etc.

Intime-se o Banco requerido, na pessoa de seu patrono, via imprensa, 

para regularizar sua representação processual nestes autos, atinente ao 

exercício postulatório de fls. 44/83, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de serem-lhe aplicados os efeitos da revelia, bem como manifestar-se dos 

documentos colacionados pela requerente às fls. 91/95, no prazo legal.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2.018.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1093579 Nr: 7764-72.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME, DIRCEU 

ARTUR REBEQUI, MARIA INEZ MARQUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1126197 Nr: 21400-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORLANDO BATISTA LEITÃO

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

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente esgotou os 

meios disponíveis para localização de bens em nome do executado, assim, 

defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens dos executados:

- Jorlando Batista Leitão – CPF 229.633.671-04

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747499 Nr: 44751-83.2011.811.0041

 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): VANDER BEAGINI MERGAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Itaucard S/A propôs Ação Monitória, em face de Vander Beagini Mergar, 

no entanto, requereu às fls. 42, 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.

Ante a renúncia do prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025112-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE OLIVEIRA MELO (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: 

1025112-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ROBSON DE OLIVEIRA MELO Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – Banco Bradesco S/A, devidamente qualificado e representado, nos 

autos de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Robson de Oliveira 

Melo, apresentou junto ao ID 10870291, Embargos de Declaração da 

sentença proferida no ID 10742111, alegando contradição e omissão na 

apreciação do termo de acordo. O requerente pleiteou a extinção do feito 

com resolução de mérito, uma vez que as partes celebraram acordo com 

base no artigo 487, III do Código de Processo Civil, instrumentalizado no ID 

10082398. Afirma que a sentença se conservou contraditória, eis que 
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pronunciou que o autor deveria arcar com as custas remanescentes do 

processo, quando em verdade ali deveria constar que tal encargo é do 

requerido, conforme pactuado no termo de acordo. Pugna ao final pelo 

acolhimento dos presentes embargos. Atendendo ao comando do art. 

1.024 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). Razão assiste ao embargante em vista da contradição 

quanto as custas remanescentes do processo. Diante do exposto, 

ACOLHO os embargos declaratórios opostos, para sanar a contradição 

ocorrida corrigindo o dispositivo da sentença, que conterá o seguinte: “(...) 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

requerida, consoante termo de acordo, fls. 02, item 3, ID 10082398.”. II – 

Certifique a Secretaria acerca do trânsito em julgado da sentença. Após, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000217-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANELSON NASCIMENTO SANTOS (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: 

1000217-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: EVANELSON NASCIMENTO SANTOS 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 

juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente 

o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e 

o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ GOL 1.0, Ano Fabricação/Modelo 

2011/2012, Chassi 9BWAA05U5CP051427, Renavam 00342206869, Placa 

NTX-9985, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002491-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI (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: 

1002491-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CAROLINA CARVALHO CARVIELLI 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 

juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente 

o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e 

o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo FORD/ NEW FIESTA 1.6 16V 4P, Ano Fabricação/Modelo 

2011/2011, Chassi 3FADP4BKXBM236275, Placa NUG-8464, Cor CINZA, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 21 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003552-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMENICIO MADEIRA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003552-20.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente, 

pessoalmente, e seu patrono, via imprensa, para efetuar o pagamento das 

mencionadas custas iniciais de distribuição, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002578-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA CARNEIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002578-80.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos, constato a ausência de documentos indicados 

pela requerente aduzindo ter sido firmados entre as partes. A 

jurisprudência tem assim se manifestado com relação aos fatos narrados 

pela requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO 

BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS 

APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TAXA DE JUROS QUE EXCEDE O 

DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. PEDIDOS FORMULADOS COM 

FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A RESPEITO DA INTERPRETAÇÃO 

DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE ADESÃO. PEDIDOS JULGADOS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO 

FOI JUNTADO AOS AUTOS. DECISÃO AMPARADA EM TESE JURIDICA E 

SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA 

LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS 

NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO 

CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição 

inicial de ação revisional de contrato bancário, que não vem acompanhada 

de cópia do contrato revisando. 2. Faltando documento indispensável ao 

ajuizamento da ação (art. 283, CPC), não ocorre a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor decorrentes daquele 

documento faltante. (TJ-PR - AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri 

Caetano da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 614) (grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a 

apresentação de documentos pelo requerido, quando a requerente 

desconhece o que está a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos 

artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do 

STJ, determino à requerente que emende a inicial, e traga aos autos a 

integralidade dos documentos e contratos que pretende controverter, 

indicados no item “e” (página 16, ID 11644535), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, ao que indefiro a 

apresentação destes pelo requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 21 de fevereiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002662-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA - ME (AUTOR)

TRANSORIENTE TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - ME (AUTOR)

ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME (AUTOR)

THANE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMATICA E SEGURANCA 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - RJ203658-O (ADVOGADO)

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB - MT7443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002662-81.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos, 

observo que a presente demanda decorre de relação subjacente não 

adstrita somente 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. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 

1º, do supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando a relação 

jurídica posta em face de Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro, tão somente 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. Neste sentido temos os julgados 

de conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – 

CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples colocação da instituição 

financeira no polo passivo da lide não estabelece, por si só, a 

competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL - Data de 

Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 

1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – VARAS ESPECIALIZADAS 

DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE. A 

definição da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

faz-se, de modo expresso, pela indicação da matéria que lhe cabe e não 

pela atividade econômica das partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL - Data de 

Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - VARAS 

ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA NITIDAMENTE FINANCEIRA 

- CONFLITO PROCEDENTE. A competência das varas especializadas de 

direito bancário se mede pela especialidade da matéria e não pela 

atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL - Data de 

Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI) 

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 remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002950-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA SUELLEM SILVA PASSOS MORENO OAB - SP391359 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002950-29.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Maria de 

Fátima Batista ingressou com Ação Revisional de Cláusulas Contratuais 

c/c Repetição de Indébito c/c Indébito c/c Pedido de Consignação em 

Pagamento ou Depósito Judicial c/c Tutela Provisória de Urgência 

Antecipada em face de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento. Afirma a requerente que firmou com o requerido um contrato 
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de financiamento em 13/10/2017 de um veículo, no valor de R$ 22.000,00, 

efetuando o pagamento à título de entrada de R$ 8.100,00, restando a 

quantia de R$ 17.031,42 a ser pago em 48 parcelas de R$ 555,00, que 

pagou 3, e não possui parcelas em atraso. Assim, em sede de tutela 

antecipada, requer a suspensão da cobrança das parcelas do contrato, a 

consignação em juízo das parcelas no valor que entende devido de R$ 

466,34, a exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito, sua manutenção na posse do bem, a inversão do ônus da 

prova, bem como os benefícios da justiça gratuita, com a citação do 

requerido. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna a requerente a 

consignação em juízo das parcelas no valor que entende devido de R$ 

466,34, a exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito e sua manutenção na posse do bem. Entretanto, analisar os 

pedidos de suspensão de pagamentos, alteração dos valores cobrados 

no contrato, dos juros e taxas a serem aplicadas seria adentrar as 

questões de mérito, incabível neste momento. Temos ainda que, para a 

exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome da requerente 

nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a 

verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe 

expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além 

disso, do 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. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

os juros contratados são abusivos, não tem o condão de levar a 

presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Também, é 

inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pela 

requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há 

capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também se 

relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora consigne em juízo 

o valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal 

ao referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco 

servirá para deferir a tutelo requerido. Diante disso, defiro o pedido de 

consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na 

conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida 

conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto 

dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, 

Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003523-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003523-67.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Pugna o 

requerente pela gratuidade da justiça, sob o argumento de falta de 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais e 

nem com os honorários advocatícios. É certo que a Lei nº 1.060/50, e o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não faz distinção entre 

pessoa física ou jurídica para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, porém, as pessoas físicas devem comprovar sua condição de 

miserabilidade, e em relação à pessoa jurídica deve-se analisar com 

cautela, sempre condicionado à comprovação inequívoca da incapacidade 

financeira da parte, o que não ocorreu no presente caso. Assim, intime-se 

o requerente para que comprovar a sua incapacidade financeira ou 

recolher as custas e taxa judiciárias, posto que em documento de ID 

11789543 – página 2 – é indicado seu holerite com renda mensal de R$ 

25.000,00, para o qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. A/Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003583-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DE CASSIA FONSECA WONSOSCKY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003583-40.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada 

proposta por Zenaide de Cassia Fonseca Wonsoscky em face de Banco 

Bonsucesso S/A. Extrai-se das informações prestadas pela requerente 

em ID 11797225 a conexão de ações em razão da existência de outra 

demanda de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela 

Antecipada e Repetição de Indébito registrada sob n. 1177-97.2017 (Físico 

– Código 1189324), que tramita perante a 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário, pois possuem o mesmo objeto, as mesmas partes e a mesma 
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causa de pedir, evidenciando-se, assim, a conexão das causas e 

prevenção do juízo. Ademais, processo este que tramita em apenso à 

outra demanda na qual houve acordo entre as partes, também físico, de n. 

9748-91.2016 (Código 1098115). Tendo sido a referida ação recebida e 

despachada em primeiro lugar, consoante se extrai do sistema Apolo, 

firmou-se a competência do referido juízo pela prevenção. Desta feita, 

remetam-se, pois, os presentes autos, ao Cartório Distribuidor para a 

devida redistribuição à 1ª Vara Especializada de Direito Bancário desta 

Comarca para que sejam processados e julgados, simultaneamente, 

evitando-se assim decisões conflitantes, consoante regra contida nos 

artigos 54 a 59 do CPC. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 

em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON JOSE GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003649-20.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Judson 

José Gomes ingressou com Ação Ordinária de Readequação e Restituição 

de Valores Pagos Indevidamente c/c Pedido de Liminar em face de BV 

Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Afirma o requerente 

que firmou com o requerido um contrato de financiamento em 02/04/2015 

de um veículo, no valor de R$ 35.300,00, efetuando o pagamento à título 

de entrada de R$ 3.530,00, restando a quantia de R$ 31.770,00 a ser pago 

em 48 parcelas de R$ 1.162,00. Aduz haver incidência indevida no 

contrato de juros abusivos, capitalização de juros, tarifas administrativas 

ilegais. Assim, em sede de tutela antecipada, requer a consignação em 

juízo das parcelas no valor contratado, a exclusão de seu nome dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sua manutenção na posse 

do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os benefícios da justiça 

gratuita, com a citação do requerido. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna o requerente a consignação em juízo das parcelas no 

valor contratado de R$ 1.162,00, a exclusão de seu nome dos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção na posse do bem. 

Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no 

contrato, dos juros e taxas a serem aplicadas seria adentrar as questões 

de mérito, incabível neste momento. Temos ainda que, para a exclusão ou 

que o requerido abstenha de incluir o nome do requerente nos cadastros 

de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança 

das alegações somente se materializa quando existe expressa 

contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente 

consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além disso, do 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. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

os juros contratados são abusivos, não tem o condão de levar a 

presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Também, é 

inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há 

capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também se 

relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora consigne em juízo 

o valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal 

ao referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco 

servirá para deferir a tutelo requerido. Diante disso, defiro o pedido de 

consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na 

conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida 

conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto 

dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, 

Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003943-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003943-72.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. João Francisco de 

Oliveira propôs Ação de Cobrança de Indenização Decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 11841574, diante da 

equivocada distribuição à este juízo especializado em direito bancário. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 
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fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Conforme informado pelo requerente, este já procedeu à 

distribuição da ação ao juízo cível. Ante a renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1276667 Nr: 707-32.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO JOAQUIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER/REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF

 Vistos etc.

 Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

 Havendo comprovação mínima da legitimidade do requerente que, 

segundo consta em seu holerite, era servidor do Município de Cuiabá no 

período em que foi firmado o contrato de conta salário com o banco 

requerido, defiro o pedido inicial.

 Intime-se o requerido, devidamente indicado e qualificado na ação 

principal n.º 23946-80.2009.811.0041, código 388089 para, no prazo de 5 

(cinco) dias, exibir o documento individualizado na inicial.

 Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1097990 Nr: 9682-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDM, AKMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS - 

OAB:16407/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta 

decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos, independentemente de nova determinação.Sem custas. P. R. I. 

C.Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1121253 Nr: 19325-93.2016.811.0041

 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: EIDAC, TWARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOESTER RODRIGO MARÇAL 

SIQUEIRA - OAB:17.194/MT, RAFAEL DA CRUZ MESTRE - 

OAB:17.372-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial de majoração da 

obrigação alimentar de Rairisson Camargo de Amorim, mantendo-a no 

percentual anteriormente fixado, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

por falta de amparo legal. Ciência ao Ministério Público Estadual.Transitada 

em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.Sem 

custas.P. R. I. C.Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 454001 Nr: 25659-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCVF, MVF, VVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA CLAUDIA C. SALVIO - 

OAB:173371, J AFONSO C. SALVIO - OAB:212.085, LEOPOLDO DE 

MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565, LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, com fundamento nos arts. 487, III e 659 e seguintes do Código 

de Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a 

partilha apresentada às fls. 198/200, dos bens deixados por Maurício 

Fogolim, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.Transitada em julgado esta decisão, SOMENTE APÓS a juntada, 

aos autos, do pagamento do ITCMD e recolhimento das custas 

processuais, se pendentes, remetam-se os autos à Fazenda Pública 

Estadual, para manifestação e, em seguida, não havendo impugnações, 

EXPEÇA-SE o formal de partilha, bem como alvará, em nome de Vinicius 

Vendramini Fogolim, para levantamento do valor correspondente a seu 

quinhão hereditário e, em favor da inventariante, para levantamento da 

quantia ainda depositada em conta judicial, conforme extrato que a esta 

acompanhada.Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, 

inclusive perante o ilustre Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação.Custas pe los 

requerentes.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito da 1ª Vara das 

Famílias e Sucessões de Cuiabá

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1038253 Nr: 40698-20.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDPL, SBDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15.426/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287-O/MT

 Código 1038253

Espécie Ação de Execução de Alimentos

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta perante este Juízo por Surya 

de Paula Leite, representada por sua mãe Silvana Bety de Paula, em 

desfavor de Artur da Silva Leite, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Buscou a exequente o pagamento coercitivo dos alimentos que seu 

genitor se obrigou a fornecer, para o custeio de suas necessidades 

materiais cotidianas, pelo rito da constrição pessoal.

A ação fora recebida, através da decisão de fls. 15/vº, que determinou a 

citação do executado, para o pagamento da verba alimentícia, sob pena de 

decretação de sua prisão civil.

A exequente informa que o débito alimentar fora devidamente quitado e, 

postula pela extinção da presente ação.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, ante a 

comprovação de quitação integral da obrigação alimentar exequenda.

Devidamente comprovado o cumprimento da ordem prisional pela digna 
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Gestora desta Vara Judicial, o executado Artur da Silva Leite, deverá ser 

imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso.

 Em face do adiantado da hora servirá cópia da presente decisão como 

Alvará de Soltura.

 Via de consequência deve ser recolhidos os mandados de prisão que, 

por ventura, tenham sido encaminhados para cumprimento, baixas junto 

aos sistemas de crédito e protesto.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação.

Sem custas.

 P.R.I. C.

 Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003936-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT0018219A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO SOUZA FRAGOSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003936-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA APARECIDA SOUZA 

FERREIRA REQUERIDO: CARLOS AUGUSTO SOUZA FRAGOSO Visto. 

Sobre o laudo juntado com id. 10713488 e o disposto na certidão com id. 

10457043, diga a requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.02.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023660-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Saulo Aparecido Cunha (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Sobre o disposto na certidão com id. 10487806, diga a parte autora, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20.02.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004991-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA LAGARES MIRANDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI SOARES DE MIRANDA OAB - MT15123 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Intime-se a requerente para que se manifeste, no prazo legal. Após, 

considerando a existência de interesse de incapazes, dê-se vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 20.02.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027594-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO PALMA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS PALMA DE MOURA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Defiro o requerimento formulado na petição com id. 10760594, sob 

pena de remoção. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

renove-se a conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.02.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018307-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (AUTOR)

D. J. D. S. (AUTOR)

C. T. D. S. (AUTOR)

V. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES COSTA OAB - MT0013648A (ADVOGADO)

DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA OAB - MT15438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1018307-83.2017.8.11.0041 AUTOR: CREUZA TOLENTINO DE SOUZA, 

VICTOR ROBERTO DE SOUZA, DANILO JUNIOR DE SOUZA, MILENA ALINE 

DE SOUZA Vistos. Creuza Tolentina de Souza aforou Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Pós Mortem c/c Alvará 

Judicial em face de Victor Roberto de Souza, Danilo Junior de Souza e 

Milena Aline de Souza, visando o reconhecimento e Dissolução da 

sociedade conjugal havida com o falecido Neves Roberto de Souza. D E C 

I D O. A inicial é incoerente, porque a ação foi proposta em desfavor dos 

herdeiros, filhos da requerente com o de cujus, o que significa, em tese, 

resistência destes ao pedido, mas anexaram instrumento de procuração 

outorgado ao mesmo Advogado, bem como documentos pessoais. Se 

todos os herdeiros reconhecem a união estável e desejam que seja 

declarada judicialmente, não deveria a inicial colocá-los no polo passivo da 

relação processual, porque não há falar em lide, mas simplesmente em 

interessados, mas considerando os documentos probatórios juntados nos 

autos, bem como procuração outorgada, visando celeridade processual, 

deixo de determinar a emenda. A autora sustenta que conviveu em união 

estável com o falecido Neves Roberto de Souza, aproximadamente, 25 

anos, vindo a extinguir com o óbito do de cujus, dessa união tiveram três 

filhos. Verifico que não há declaração de testemunhas, mas há provas de 

que tiveram 03 (três), filhos, bem como consta certidão de nascimento da 

requerente, e a certidão de óbito declara que o falecido era solteiro e que 

convivia com a requerente, o que caracteriza a presunção da união 

estável entre ambos, como também, demonstra não incorrerem nos 

impedimentos do § 1.º do art. 1.723 do Código Civil. Assim, busca 

judicialmente o reconhecimento da união estável vivida, a fim de que possa 

pleitear o recebimento de verbas referente a FGTS deixada pelo falecido. 

Pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se serem 

verídicas as informações da autora. Por fim, constato que a concepção de 

três filhos, ora requeridos, durante a união são provas contundentes, que, 

somadas às demais considerações, levam, inexoravelmente, ao 

reconhecimento do pedido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para o fim de reconhecer a união estável entre 

Creuza Tolentina de Souza e Neves Roberto de Souza, pelo período 

anunciado na inicial, extinguindo com o óbito do de cujus. Defiro, ainda, o 

pedido de alvará formulado na inicial, autorizando o levantamento e saque 

dos valores porventura creditados, referente ao PIS, PASEP e FGTS 

mantida junto a Caixa Econômica Federal, da titularidade do falecido Neves 

Roberto de Souza, em favor da requerente Creuza Tolentina de Souza, 

sem necessidade de prestar contas. 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. Defiro o pedido de gratuidade da 
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justiça. P. I. C. Cuiabá-MT, 20.02.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022807-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SILVA BATISTA FRANCA AUAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO)

PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA OAB - MT7203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FRANCA AUAD JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022807-32.2016.8.11.0041 AUTOR: CRISTINA SILVA BATISTA FRANCA 

AUAD RÉU: ROBERTO FRANCA AUAD JUNIOR Vistos. Defiro a expedição 

de ofício ao Tribunal de Contas do Estado/MT, a fim de que seja efetuado o 

desconto da verba alimentar diretamente na folha de pagamento do 

requerido, nos termos da sentença proferida nestes autos, bem como, que 

informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, se houve pagamento de 

verbas relativas décimo terceiro salário, férias ou qualquer outro de cunho 

salarial ao requerido, a partir do mês de novembro de 2017 até apresente 

data. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022807-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SILVA BATISTA FRANCA AUAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO)

PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA OAB - MT7203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FRANCA AUAD JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022807-32.2016.8.11.0041 AUTOR: CRISTINA SILVA BATISTA FRANCA 

AUAD RÉU: ROBERTO FRANCA AUAD JUNIOR Vistos. Defiro a expedição 

de ofício ao Tribunal de Contas do Estado/MT, a fim de que seja efetuado o 

desconto da verba alimentar diretamente na folha de pagamento do 

requerido, nos termos da sentença proferida nestes autos, bem como, que 

informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, se houve pagamento de 

verbas relativas décimo terceiro salário, férias ou qualquer outro de cunho 

salarial ao requerido, a partir do mês de novembro de 2017 até apresente 

data. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1033221-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. Q. D. O. (REQUERENTE)

M. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1033221-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JAIR QUEROBIM DE OLIVEIRA, 

MARIA SALETE DA SILVA Vistos etc. Jair Querobim de Oliveira e Maria 

Salete da Silva Oliveira aforaram Ação de Divórcio Direto Consensual pela 

qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do 

acordo – Id. 10468438. É o relatório. D E C I D O. Trata-se de pedido de 

divórcio consensual, direito cujo exercício a redação do art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal dispensou de qualquer requisito, de modo que pode 

ser exercido pela simples manifestação de vontade dos cônjuges, seja em 

conjunto ou individualmente. A certidão de casamento encontra-se 

acostada aos autos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, 

para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e 

homologo o acordo constante nos autos, que passa a fazer parte 

integrante e indissociável desta sentença. Entretanto, uma ressalva é 

necessária, esta sentença não está atribuindo ou certificando a 

propriedade do bem imóvel citado, ante a ausência de matrícula, motivo 

pelo qual estão resguardados eventuais direitos de terceiros. A 

requerente voltará a usar o nome de solteira. Por fim, declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Expeça-se 

de imediato o mandado de averbação. Defiro aos postulantes a gratuidade 

da justiça. P. I. C. Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034485-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1034485-10.2017.8.11.0041 AUTOR: FLAVIO DE OLIVEIRA RÉU: M. S. 

Vistos, Cuida-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Retificação 

de Registro Civil, Alimentos Provisórios e Regulamentação de Visitas, com 

Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Flavio de Oliveira, em face de 

M.S., representado por sua genitora Camila Santos Silva. Sopesando os 

autos, verifico que a presente ação foi proposta nesta Comarca, mas o 

menor é residente e domiciliado na cidade de Goiânia/GO, o que não está 

correto. Dispõe o art. 50 do Código de Processo Civil que: "A ação em que 

o incapaz for réu será proposta no foro de domicilio de seu representante 

ou assisstente." Diante do exposto, declino a competência para a Comarca 

de Goiania-GO, mediante as devidas baixas e anotações. Após as baixas 

pertinentes, remetam-se os autos àquele juízo, com as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se com a máxima urgência. Cuiabá-MT, 

20.02 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029554-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PINTO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILIO GERALDO PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1029554-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DALVA PINTO DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ADILIO GERALDO PINTO Vistos etc. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 

99, § 2º, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação, 

para o dia 13 de março de 2018, às 14h00min. Se não houver acordo, o 

requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Cite-se a 

parte requerida e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam 

à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida audiência. Como medida de celeridade 

e economia processual, sirva cópia da presente como mandado de citação 

e intimação. Intime-se a autora, por meio de seu ilustre advogado. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20.02.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022297-82.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VANILDES BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

VANIL NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN REGINA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1022297-82.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VANIL NUNES DO 

NASCIMENTO, VANILDES BORGES DO NASCIMENTO REQUERIDO: HELLEN 

REGINA BORGES Vistos etc. Vanil Nunes do Nascimento e Vanildes 

Borges do Nascimento, devidamente qualificados, formularam o presente 

pedido de Alvará Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores 

depositados na conta vinculada de FGTS, mantida junto à Caixa Econômica 

Federal, da titularidade da filha Hellen Regina Borges, falecida em 

04.10.02, conforme documento nº 9068066, sob os fundamentos lançados 

na inicial. É o breve relatório. D E C I D O. A inicial veio instruída com 

fotocópias da certidão de óbito da falecida, documentos pessoais dos 

requerentes, de cuja análise verifica-se a legitimidade das partes. Diante 

do exposto, considerando que a inicial informa que os requerentes são 

pais da de cujus, julgo procedente o pedido de alvará formulado na inicial. 

Em consequência, com fulcro no art. 1º da Lei nº 6.858/80, autorizo o 

levantamento e saque da totalidade do valor que porventura venha a 

existir, perante a instituição da Caixa Econômica Federal, da titularidade de 

Hellen Regina Borges, acrescido dos juros e correção monetária 

creditados até a data do saque. Dispensada a manifestação do Ministério 

Público, por não haver interesse de incapaz. Expeça-se de imediato o 

alvará, conforme deliberação supra. Ao alvará deverá ser juntada 

fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita integralmente no alvará. 

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Defiro aos postulantes a 

gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022909-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE CRISTYAN MARTINS GONCALVES OAB - MS18374 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA OAB - 035.685.931-22 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022909-20.2017.8.11.0041 AUTOR: CESAR CORREIA DA SILVA RÉU: 

FLAYTON CAMPOS DA SILVA REPRESENTANTE: VERA LUCIA CAMPOS 

DA SILVA Vistos etc. A demanda fora proposta perante o Juízo da 

Comarca de Ponta Porã – MS, que declinou para uma das Varas de Família 

e Sucessões de Cuiabá-MT, restando a distribuição para esta Vara. 

Designo audiência de conciliação, para o dia 24 de abril de 2018 às 

15h30min. Se não houver acordo, a requerida terá, a partir daquela data, o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à ação, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Notifique-se o nobre Parquet. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1028958-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PAULA SILVA BRITTES (REQUERENTE)

JOELSON DE BRITTES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211/O (ADVOGADO)

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT0007111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE PAULA SILVA BRITTES (REQUERIDO)

JOELSON DE BRITTES JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1028958-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUCIANA DE PAULA SILVA 

BRITTES, JOELSON DE BRITTES JUNIOR REQUERIDO: LUCIANA DE PAULA 

SILVA BRITTES, JOELSON DE BRITTES JUNIOR Vistos etc. Luciana de 

Paula Silva Brittes e Ajoelson de Brittes Junior aforaram Ação de Divórcio 

Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e 

a homologação do acordo - ID 9759310. É o relatório. D E C I D O. Trata-se 

de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a redação do art. 

226, § 6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer requisito, de 

modo que pode ser exercido pela simples manifestação de vontade dos 

cônjuges. A certidão de casamento encontra-se acostada aos autos. 

Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o 

vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e homologo o acordo 

constante nos autos, que passa a fazer parte integrante e indissociável 

desta sentença. Entretanto, uma ressalva é necessária. O valor da 

pensão alimentícia aos filhos menores Pedro Vinicius de Paula Brittes e 

Lauriely de Paula Brittes, por exigência legal, deverá ser reajustada para 

manter o poder aquisitivo, conforme os reajustes do salário mínimo. Essa 

correção é necessária e está prevista no art. 1.710, do Código Civil, e visa 

a que se mantenha o poder aquisitivo da pensão, evitando-se nova ação, 

periodicamente. A requerente voltará a usar o nome de solteira. Por fim, 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Expeça-se de imediato o mandado de averbação. Defiro aos postulantes a 

gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá/MT, 16.02.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1036548-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA DA SILVA COSTA TODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERONIMO LEMOS DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036548-08.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MIDIA DA SILVA COSTA TODA 

INVENTARIADO: GERONIMO LEMOS DA SILVA Visto. Cuida-se de ação de 

inventário proposta por Midia da Silva Costa Toda, em que alega que 

conviveu maritalmente Geronimo Lemos da Silva, cuja declaração foi 

postulada no processo n. 1036119-41.2017.811.0041, ajuizada em 

30.11.2017, perante a Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões 

da Comarca de Cuiabá/MT. É o necessário à análise e decisão. As 

hipóteses de modificação de competência estão previstas no art. 54 do 

Novo Código de Processo Civil para as causas em que haja conexão ou 

continência, bem como, dos processos em que exista a possibilidade de 

que sejam proferidas decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que 

não haja conexão entre elas (art. 55, § 3º), denominada conexão por 

prejudicialiadade. A reunião de ações em razão da mencionada conexão 

por prejudicialidade já era aceita pela doutrina e jurisprudência; todavia, 

tornou-se regra com a vigência do Novo Código de Processo Civil, que a 

prevê no art. 55, § 3º, a saber: “§ 3º Serão reunidos para julgamento 

conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles.” Nesse sentido: “O mais relevante para se 

reconhecer uma conexão com os efeitos de reunião de processos que 

correm perante juízos diferentes (art. 58) é o risco de decisões 

conflitantes ou contraditórias, dado que a lei nova reputa suficiente para 

impor dita reunião, “mesmo sem conexão entre eles” (§ 3º do art. 55).” 

(Humberto Theodoro Junior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 57ª 

edição. Editora Forense: p. 236/237). Denota-se, portanto, que a solução 

prevista no art. 265, inc. IV, “a” do Código de Processo Civil de 1973, de 

suspensão do processo, já era relativizada pela doutrina e jurisprudência 

que admitiam a reunião de processos por prejudicialidade, e agora passou 

de regra à exceção, conforme explica o processualista Humberto 

Theodoro Junior: “Quando ocorre o grave risco de decisões 

contraditórias, a reunião dos processo conexos é obrigatória (NCPC, art. 
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58); ou, se tal não for possível pela diversidade de competência ou de 

estágio de evolução dos procedimentos já em curso, observar-se-á a 

suspensão daquele que estiver mais afastado do momento de 

sentenciamento ou daquele que estiver na dependência de questão 

prejudicial a ser enfrentada na outra demanda conexa (NCPC, art. 313, V, 

a).” (Idem, p. 241/242) Com efeito, a suspensão do processo que dependa 

do julgamento de outra causa é medida de exceção, a ser adotada quando 

impossibilitada a reunião dos processos. No caso posto, inobstante não 

esteja caracterizada a existência de conexão, ou seja, de similitude entre 

os elementos objetivos da demanda (causa de pedir e pedido), é inegável 

que o julgamento desta causa influa diretamente nas decisões a serem 

proferidas na ação de inventário, especialmente no que tange à partilha, a 

quantidade e qualidade dos herdeiros, reflexos que decorreriam do 

reconhecimento da existência da união estável. Em se tratando de 

conexão por prejudicialidade entre ação de rito ordinário com a ação de 

inventário, é importante observar que a competência deve ser definida 

pela prevenção e não pelo equivocado entendimento de que o juízo 

universal do espólio é o competente para julgamento de todas as questões 

relativas ao inventário. Em verdade, embora as causas relativas ao 

inventário e à partilha devam tramitar no “foro do domicílio do autor da 

herança” (CPC/73, art. 96 e CPC/15, art. 48), isso não significa que todas 

as demandas envolvendo o espólio devem ser distribuídas ao juízo do 

inventário, uma vez que a competência do Juízo do Inventário é de foro 

(territorial) e não de juízo (matéria). Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COMISSÃO DE COBRANÇA DE 

CORRETAGEM - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO POR 

ONDE TRAMITA O INVENTÁRIO - ART. 96 DO CPC - COMPETÊNCIA DE 

FORO E NÃO DE JUÍZO. Como a matéria discutida na ação de cobrança 

não envolve direito sucessório, a competência de juízo será qualquer vara 

comum da Comarca de Rondonópolis, já que o artigo 96 do CPC aplica-se à 

competência de foro e não de juízo.” (TJMT. CC 105989/2007, DES. A. 

BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2008, Publicado no DJE 09/07/2008) 

Em assim sendo, é cediço que no caso posto, diante da obrigatoriedade de 

reunião das causas por prejudicialidade, tratando-se de processos que 

tramitam no mesmo foro (Comarca de Cuiabá) e cujos juízos possuem a 

mesma competência material (Família e Sucessões), a regra para 

determinação para competência deve ser a prevenção (CPC, art. 59). Em 

conclusão, considerando que a ação declaratória de união estável foi 

distribuída em primeiro lugar, entendo compete ao Juízo da Quarta Vara de 

Família e Sucessões também o processamento e julgamento desta ação de 

inventário. Diante do exposto, DECLINO a competência para 

processamento e julgamento desta ação ao Juízo da Quarta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Redistribua-se, 

mediante as formalidades de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 

de fevereiro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022607-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. G. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. S. A. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022607-88.2017.8.11.0041 REQUERENTE: THIAGO FERNANDO 

GONCALVES AMORIM SANTOS REQUERIDO: FABIANA DA SILVA 

SANTOS AMORIM SANTOS Visto, Considerando o teor do ofício constante 

do Id. 11674159, declino a competência para o julgamento do feito para a 

Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher. 

Assim sendo, promovam-se as anotações necessárias e remetam-se os 

autos, com as nossas homenagens. Cumpra-se com urgência. Cuiabá-MT, 

09.02.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003936-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT0018219A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO SOUZA FRAGOSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003936-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA APARECIDA SOUZA 

FERREIRA REQUERIDO: CARLOS AUGUSTO SOUZA FRAGOSO Visto. 

Sobre o laudo juntado com id. 10713488 e o disposto na certidão com id. 

10457043, diga a requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.02.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 946892 Nr: 58512-79.2014.811.0041

 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: SUMIKO NOMURA TAKESAWA, MÔNICA TAKESAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALFREDO YUTAKA TAKESAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 9.943, PEDRO OVELAR - OAB:OAB/MT 6270, 

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anayra Laura De Moraes 

Proença - OAB:23792/O, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado ANAYRA LAURA DE MORAES 

PROENÇA, a fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e 

apreensão e a aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de 

Processo Civil e incidir no Crime de Sonegação de Autos.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013562-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

U. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. N. D. C. (REQUERIDO)

V. N. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT0007287A-O (ADVOGADO)

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

P. C. L. (TESTEMUNHA)

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - 688.683.321-91 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

V. N. (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO: 1013562-94.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: Ueber 

Roberto de Carvalho Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2002, - ATÉ 

1025 - LADO ÍMPAR, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-122 

PARTE REQUERIDA: Nome: Priscila Novais de Carvalho Endereço: 

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1856 - sl. 201, - DE 

1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: Nome: 

Vinicius Novais de Carvalho Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS 

DE MENDONÇA, 1856 - sl. 201, Cuiabá Office Tower, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do 

art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 
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AUTOR, através de seu patrono, acima qualificada, para tomar ciência e 

providências quanto ao disposto no ofício (Juízo da Vara das Precatórias 

Cíveis de Porto Alegre/RS), bem como para retirar, caso queira, a CP para 

fins de envio, embora não haja mais tempo hábil para tal. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,21 de fevereiro de 2018. assinado eletronicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048972 Nr: 45903-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ANIBAL SILVA - 

OAB:4.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ANGELICA PEREIRA DA 

COSTA - OAB:18486/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA APARECIDA RODRIGUES, Cpf: 

01087852110, Rg: 1663195-1, Filiação: Maria Rodrigues da Cruz e Valter 

Costa de Alecrim, data de nascimento: 26/10/1977, brasileiro(a), natural de 

Bom Sucesso-PR, solteiro(a), domestica. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias., sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

manifestar sobre a certidão de fls. 150..

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, Marina Roberta da Silva, 

digitei.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018

Marya Santana de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1213106 Nr: 9340-66.2017.811.0041

 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: ZILDA DA SILVA MAGALHÃES, SOLANGE CRISTINA 

DA SILVA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÁ PINHEIRO 

SCATAMBURLLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da da Seção 10 e artigo 431 da CNGC, intimo o advogado 

OSVALDO ROLDÃO DA SILVA NETO, para devolução no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 701869 Nr: 36490-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEAGUDO DE FREITAS - 

OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Antes da análise do pedido de fls. 76, intime-se o Inventariante, através 

de seu d. patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, instruir os autos com 

procuração outorgada pelo herdeiro Manoel Nunes de Almeida Neto, bem 

como informar os dados bancários para fins de atendimento ao solicitado 

às fls. 76.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815130 Nr: 21583-81.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSDM, MTSDM, PHSDM, YSM, LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14.962/MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - 

OAB:21.417/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDALVA SOARES DE SIQUEIRA, Cpf: 

91948703149, Rg: 1306427-4, Filiação: Elza Soares de Siqueira e Tomas 

Aquino de Siqueira, data de nascimento: 30/04/1983, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, solteiro(a), babá. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da requerente acima qualificada, para no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca do Oficio nº 689/2017, datado do dia 

14 de agosto de 2017, fls. 120, requerendo o que entender de direito.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia 

em face de: Rubisney de Arruda Moraes,ficou estabelecido em 06 de 

março de 2013, perante o Juízo de Direito da 4º Vara de Família e 

Sucessões, Código 790603, que o Requerido pagaria a título de alimentos 

provisórios para seus filhos o equivalente a 01 (um) salário mínimo 

vigente. Apesar da condenação o executado não cumpriu a sentença 

permanecento inerte, razão pela qual foi interposta a presente Ação de 

Execução

Despacho/Decisão: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSOJUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁVistos, etc... Diante do certificado às fls. 124, intime-se a 

representante legal dos Exequentes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca do Ofício n. 689/2017/, datado 14 de agosto de 2017, 

fls. 120, requerendo o que entender cabível.Não sendo encontrada para 

intimação pessoal, intime-a por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, 

no prazo de 05 (cinco) manifestar acerca do Ofício n. 689/2017/, de 14 de 

agosto de 2017, fls. 120, requerendo o que entender cabível.Intimem-se e 

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, Marina Roberta da Silva, 

digitei.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018

Marya Santana de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008438-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 

03/10/2017 ÀS 16:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008438-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 

05/03/2018 ÀS 15:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1245803 Nr: 19846-04.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA BAMBIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DELFINO PEREIRA BAMBIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1245803

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça em anexo, devolva-se a 

carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1276305 Nr: 552-29.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1276305

Oficie – se ao juízo deprecante solicitando cópias necessárias para 

instruir a presente missiva, com as informações nos autos, cumpra-se na 

forma requerida, servindo a cópia de mandado.

Comunique-se ao juízo deprecante os dados desta missiva a fim de 

informações e consultas.

Após o cumprimento devolva-se com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 779764 Nr: 33250-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKSDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623 / MT

 ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

para, no mérito, REJEITÁ-LOS.Cientifique-se o Ministério Público.Intimem-se 

as partes.Cumpra-se.Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, 

com as devidas baixas e anotações.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1188489 Nr: 809-88.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAKDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1188489

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1251826 Nr: 21725-46.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RIBEIRO DO VALE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HILDEBRANDO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ESCHIEVANO 

AZEVEDO ELIAS - OAB:15.872-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1251826

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1263377 Nr: 25563-94.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDMYLLA RODRIGUES DE JESUS, FRANCISCA 

RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BONDESPACHO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - UNEMAT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1263377

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.
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Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 767769 Nr: 20610-63.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDC, MCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARÃES - OAB:16.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:4.410/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 767769

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 848848 Nr: 52121-45.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACVDA, LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 848848

Intime-se pessoalmente a parte Exequente, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 938222 Nr: 53757-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA PEREIRA DE 

SOUZA VIDAL - OAB:D.PUB.SUBST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Embargos à Execução

Autos n.º 938222

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por FABIANO FIGUEIREDO 

ARRUDA em face de ANA CLARA VITÓRIA DE ARRUDA, representada 

por LUZIA PEDRO.

Informa o Embargante que não deve nenhum valor a título de pensão, pois 

os meses constantes no demonstrativo de débito foram pagos, conforme 

documentação em anexo, e que a partir de julho de 2.013 a verba 

alimentar passou a ser descontada em sua folha de pagamento. Ao final, 

em síntese, requer a extinção do feito. Com a inicial vieram documentos. 

(fls. 08/17).

A Embargada reconhece ter havido o pagamento apenas dos meses de 

agosto e setembro de 2.012, permanecendo inadimplente o período de 

outubro de 2.012 a setembro de 2.013. Com a petição vieram documentos 

(fls. 29/32).

Com vistas dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável ao deferimento parcial, mediante a extinção dos meses de 

agosto e setembro de 2.012. (fls. 34/37).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Fabiano Figueiredo Arruda 

em face de Ana Clara Vitória de Arruda, representada por Luzia Pedro.

Não há preliminar a ser apreciada, contudo, há uma questão suscitada 

pela Embargada em sua impugnação, onde faz a inclusão do mês de 

setembro de 2.013 como objeto da ação. (fls. 25, último parágrafo).

A meu ver inexiste óbice quanto a inclusão do mês de setembro de 2.013 

como objeto da ação. Isso porque, o art. 323 do C.P.C., estabelece que 

“Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações 

sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, 

independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na 

condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do 

processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.

A questão a ser analisada corresponde ao pagamento ou não das 

prestações alimentícias cobradas na Ação de Execução, Processo n.º 

52121-45.2013.811.0041, Código 848848, cujo período inicia em agosto de 

2.012 e possui termo em setembro de 2.013, decorrentes do acordo 

realizado na Ação de Alimentos, Processo n.º 904/2007, que tramitou 

perante esse Juízo.

Pois bem.

O Embargante requereu a juntada de comprovantes de pagamentos 

referentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2.012, bem como holerites referentes aos meses de agosto, 

setembro, outubro, novembro, dezembro de 2.013 e 13º (décimo terceiro) 

salário. (fls. 12/17).

Com relação aos recibos acostados às fls. 12/13, correspondentes aos 

meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2.012, 

verifico que apenas aqueles referentes aos meses de agosto e setembro 

de 2.012 foram subscritos pela genitora da menor, visto que as 

assinaturas dos citados recibos são idênticas a assinatura constante no 

instrumento procuratório acostado às fls. 12 da Ação de Execução, 

Processo n.º 52121-45.2013.811.0041, Código 848848.

No que diz respeito aos holerites acostados às fls. 14/17, referentes aos 

meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2.013 e 13º 

(décimo terceiro) salário, constato que a pensão alimentícia passou a ser 

descontada na folha de pagamento do Embargante a partir do mês de 

outubro de 2.013.

 Assim, levando-se em consideração a possibilidade de incluir o mês de 

setembro de 2.013 ao objeto da ação; que a Embargada reconheceu ter 

recebido os meses de agosto e setembro de 2.012; que os descontos 

realizados na folha de pagamento do Embargante corresponde a 

prestação alimentícia que não integra o objeto da ação, o débito alimentar 

persiste, cujo período inicia-se em outubro de 2.012 a setembro de 2.013.

Isto posto, ante o acima explanado, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido do 

Embargante por sentença (art. 487, I do CPC), para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.

Traslade-se cópia da sentença, para a Ação de Execução, Processo n.º 

52121-45.2013.811.0041, Código 848848, e proceda com o 

desapensamento dos autos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Isento de custas e honorários advocatícios, ante a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se em seguida, o feito, com 

as devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1128549 Nr: 22425-56.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERVINO VALERIO DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVAN MARTINS DO NASCIMENTO, 

CLEYDIANE VALERIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDERLEI MIGLIATO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Solicite-se ao Juízo Deprecante que informe novo endereço das 

Requeridas, diante da certidão negativa de fls. 24.

Com as informações nos autos, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a copia da presente como mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Caso não sejam adotadas as medidas necessárias no prazo de 30 (trinta) 

dias, a Carta Precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, nos termos do item 4.8.7 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1231622 Nr: 15402-25.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFDT, DAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - OAB:PRIMAVERA LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1231622

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça em anexo, devolva-se a 

carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1248973 Nr: 20805-72.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CABRAL AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PONTES E LACERDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1248973

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça em anexo, devolva-se a 

carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1255416 Nr: 22805-45.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

AQUIDAUANA-MS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1255416

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça em anexo, devolva-se a 

carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1270116 Nr: 27686-65.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRIA DE MORAES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDWIRGES PIRES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CORUMBÁ/MS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1270116

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 405074 Nr: 36944-80.2009.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRP, VFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, ERNESTO CAMPOS FILHO - OAB:6666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 405074

Verifico que a credora obteve a maioridade civil. (fls. 14).

Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal da Senhora Viviane da Rocha Pereira, para regularizar 

sua representação processual no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de 

extinção do feito, conforme preceitua o art. 76, §1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil. (art. 485, IV, do CPC).

 Em caso de não localização, expeça-se intimação via edital, pelo prazo 

legal mínimo, nos termos do parágrafo anterior.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 464127 Nr: 32185-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENTO SOUZA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - OAB:7672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620-O

 Vistos, etc.

Autos n.º 464127

Trata-se de INVENTÁRIO requerido por LUCIENE BARBOSA DE 

CARVALHO em decorrência do falecimento do Senhor Bento Souza Porto, 

na data de 19.09.2010.

A Autora foi nomeada inventariante em 25.02.2011 (fls. 24), cujo termo de 

compromisso foi assinado em 04.03.2011 (fls. 25).

Esclarece a Autora que o de cujus possui junto a Sul América 
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Capitalização S/A, titulo de capitalização Garantia de Alugueis, n.º 

03.851.909, tendo como correspondente a Sorocap Corretora de Seguros 

de Vida e Capitalização S/S/ L.T.D.A., (fls. 33). Ao final, afirma não possuir 

interesse na manutenção e requer seja expedido alvará judicial, a fim de 

receber os valores, que serão depositados em conta bancária do Espólio. 

(fls. 32).

Nas Primeiras Declarações a Inventariante esclarece que além dela, na 

qualidade de meeira, fazem jus a herança os seguintes herdeiros:

i) Ricardo de Andrade Porto, casado;

ii) Rondon de Andrade Porto, solteiro;

iii) Rebeca Porto de Andrade;

iv) Rachel de Andrade Porto;

v) Raissa Carvalho Porto, menor representada pela Inventariante, Senhora 

Luciene Barbosa de Carvalho.

O Espólio é composto pelos seguintes bens:

i) 01 (um) automóvel, VW Polo Sedan 1.6, Ano 2005, Modelo 2006 (fls. 

44/45);

ii) 21 (vinte e um) lotes de terreno urbano, situado no Balneário Sulmar, 

Distrito e Município de Sobrio, Santa Catarina (fls. 46/87);

iii) 01 (uma) chácara situada na zona rural de Luciara – MT, na Comarca 

de Barra do Garças, inscrito na matrícula n.º 10.819 (fls. 88/89);

iv) 04 (quatro) lotes de terreno urbano, localizados na Rua Granito, 

Quadra 57, Lotes 06, 07, 08 e 09, loteamento Jardim Inapolis, Campo 

Grande – MS (fls. 90/102);

v) 01 (uma) área de terras com 999,8574 (novecentos e nove e nove 

hectares, oitenta e cinco ares e setenta e quatro centiares), situada no 

Município de Aripuanã – MT, inscrita na matrícula n.º 28.921, no Cartório de 

Registro de Imóveis do 6.º Serviço Notarial e Registral da terceira 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – MT (não foi juntada escritura);

vi) 01 (uma) área de terras com 499,6129 (quatrocentos e noventa e nove 

hectares, sessenta e um ares e vinte e nove centiares), situada no 

Município de Aripuanã – MT, inscrita na matrícula n.º 28.922, no Cartório de 

Registro de Imóveis do 6.º Serviço Notarial e Registral da terceira 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – MT (não foi juntada escritura).

Com a petição vieram documentos (fls. 44/102).

Pedido de alienação do automóvel, VW Polo Sedan 1.6, Ano 2005, Modelo 

2006 (fls. 103).

Os Herdeiros Rebeca de Andrade Porto, Ricardo de Andrade Porto e 

Rachel de Andrade Porto peticionaram requerendo: i) a emenda às 

primeiras declarações, a fim de observar o C.P.C.; ii) o deferimento dos 

pedidos de fls. 32 e 103.

O Herdeiro Rodrigo de Sá Porto, representado por sua genitora, Senhora 

Ruth Nely de Sá, elucida que na data de 11.12.2006 o Senhor Bento Porto 

e o Senhor Sérgio Henrique Silveira firmaram um Contrato de Parceria de 

PMFS – Plano de Manejo Florestal Sustentável relativo às áreas descritas 

nas Primeiras Declarações (fls. 43, itens “5” e “6”), e que a Inventariante, 

sem autorização do Juízo, firmou com o Senhor Sérgio Henrique Silveira 

02 (dois) Contratos Particulares de Compromisso de Compra e Venda para 

Extração de Madeiras de Projetos de Manejo Florestal, referentes às 

mesmas áreas citadas anteriormente. Ao final, requer a remoção da 

Inventariante, bem como a prestação de contas acerca dos valores 

recebidos decorrentes dos contratos. Com a petição vieram documentos 

(fls. 147/157).

Às fls. 162/167 a Inventariante pugna: i) pelo indeferimento do pedido de 

remoção; ii) seja expedido alvará para alienação do bem móvel e 

recebimento de eventuais valores existentes a título de seguro caução; iii) 

a concessão de prazo razoável para apresentar complementação das 

primeiras declarações. Com a petição vieram documentos (fls. 168/203).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs contestação em 

favor da Herdeira Raissa Carvalho Porto, requerendo a reserva do 

quinhão legal a ela pertencente. (fls. 204/205).

O Herdeiro Rondon de Andrade Porto após apresentar suas 

fundamentações de fato e de direito pugna pela remoção da inventariante. 

(fls. 206/208).

Os Herdeiros Rebeca de Andrade Porto, Ricardo de Andrade Porto e 

Rachel de Andrade Porto pugnam i) pela intimação da Inventariante para 

que informe os valores recebidos do Senhor Sérgio Henrique Silveira, e 

deposite em Juízo integralmente o montante, com a devida prestação de 

contas, sob pena de multa diária; ii) pela intimação do Senhor Sérgio 

Henrique Silveira, para que preste contas acerca dos contratos acostados 

às fls. 148/157 no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa; e, por fim, iii) 

pela remoção da Inventariante. Com a petição vieram documentos (fls. 

214/215 – verso).

Informa a Inventariante a existência de Ação de Execução, Processo n.º 

555/2008, Código 108037, ajuizada por CIA Itaú de Investimento – Crédito e 

Financiamento em face de Bento Souza Porto e outros devedores, perante 

a 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital – MT, 

no valor de R$ 4.084.838,61 (quatro milhões oitenta e quatro mil oitocentos 

e trinta e oito reais e sessenta e um centavos). (fls. 220/222). Com a 

petição vieram documentos (fls. 223/325).

Na data de 24.10.2014 o Município de Diamantino informa a existência de 

Ação de Execução Fiscal, Processo n.º 3499-77.2012.811.0005, Código 

87699, ajuizada em face de Espólio de Bento de Souza Porto, cujo débito 

perfaz o valor de R$ 73.911,37 (setenta e três mil novecentos e onze 

reais e trinta e sete centavos). (fls. 310). Com a petição vieram 

documentos (fls. 310 – verso/314).

O Herdeiro Rodrigo de Sá Porto, representado por sua genitora, Senhora 

Ruth Nely de Sá reitera o pedido de remoção, com a devida prestação de 

contas (fls. 316/319).

Às fls. 326/331 o Herdeiro Rodrigo de Sá Porto, representado por sua 

genitora, Senhora Ruth Nely de Sá pugna pela remoção da inventariante, 

mediante sua nomeação ao cargo, o bloqueio de todos os bens para que 

não haja mais dilapidação patrimonial, bem como a prestação de contas 

pela Senhora Luciene Barbosa de Carvalho.

 Na data de 29.05.2015 o Município de Diamantino informa a existência de 

débito fiscal, cujo montante perfaz o valor de R$ 331.146,06 (trezentos e 

trinta e um mil cento e quarenta e seis reais e seis centavos). (fls. 332). 

Com a petição vieram documentos (fls. 332 – A/398).

A Inventariante informa a descoberta de mais uma dívida do Espólio no 

valor de R$ 3.845.022,35 (três milhões oitocentos e quarenta e cinco mil 

vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) junto ao Banco Amazônia S/A, 

cuja satisfação é objeto da Ação de Execução, Processo n.º 1424/2008, 

Código 260011, em trâmite perante e 4.ª Vara Especializada de Direito 

Bancário de Cuiabá – MT, além dos débitos já mencionados nas petições 

anteriores; que responde por essas dívidas todos os bens arrolados no 

inventário da Senhora Terezinha Soares de Andrade Porto. Explica que a 

fazenda denominada Fazenda Paiolândia, constituída pelos imóveis 

inscritos na matrícula n.º 18.201, 18.202 e 18.203 no Cartório Registral de 

Rosário Oeste/MT, deve ser incluída no acervo patrimonial e que nela há 

plantio de árvores da espécie TECA, conforme consta no Contrato firmado 

entre Bento de Souza Porto e Floresteca S/A; que do plantio de TECA já 

foram realizados 03 (três) cortes: um em 2.005 (Bento Porto), o segundo 

em 2.010 (Rebeca) e o terceiro, em 2.015, contudo por conta da 

intervenção da inventariante junto a empresa Floresteca S/A, a parceria 

notificada fez somente o corte da parte que lhe pertencia e deixou a parte 

do Espólio intacta. Com relação aos contratos de comprova e venda de 

madeiras, houve rescisão contratual. Ao final, requereu: i) a alienação do 

Maciço Florestal, das áreas do Município de Aripuanã, e, por fim, dos lotes 

de terras situados em Camburiú, Campo Grande, Chapada dos Guimarães 

e Diamantino; ii) a expedição de alvará para alienação do veículo descrito 

em petições anteriores e levantamento do valor formado pelo título de 

capitalização; iii) que a herdeira Rebeca preste contas dos valores 

recebidos, referentes ao segundo corte da TECA da Fazenda Paiolândia. 

Com a petição vieram documentos. (fls. 404/495).

Na data de 21.08.2015 expediu-se mandado de busca e apreensão dos 

autos, em face do Advogado Milton Alves Damaceno, OAB/MT n.º 3620 

(fls. 496/497).

Na data de 26.08.2015 o Advogado Milton Alves Damaceno, OAB/MT n.º 

3620, devolveu o processo, conforme informações junto ao Sistema 

Apolo.

 O Herdeiro Rondon de Andrade Porto requer, em síntese, a apreciação 

aos pedidos de fls. 141, 146, 208 e 213. (fls. 499/500).

Às fls. 501/510 o Herdeiro Rondon de Andrade Porto requer: i) a 

concessão de tutela provisória de caráter incidental, a fim de suspender 

os efeitos das escrituras de compra e venda, com a devida cientificação 

do 2.º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã – MT, e ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Rosário Oeste, que se abstenha de registrar as 

ditas escrituras de compra e venda até ordem do Juízo, sob pena de 

multa; ii) o indeferimento dos pedidos, principalmente os referentes à 

alienação de bens; iii) seja expedido ofício à SEFAZ para que informe se 

foram emitidas notas fiscais pelo espólio, e em quais datas, valores e para 

quais destinatários; iv) que o advogado da Inventariante tenha vistas 

apenas no balcão; v) sejam decididos os pedidos constantes às fls. 

499/500. Com a petição vieram documentos (fls. 511/517).
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A Herdeira Raissa Carvalho Porto requer: i) a emissão na posse das áreas 

adquiridas na pessoa da Inventariante; ii) Autorização judicial para 

contratar engenheiro, a fim de providenciar as exigências apontadas pelo 

Cartório; iii) a intimação do herdeiro Rondon de Andrade Porto, proprietário 

e administrador da empresa RONDON EMPREENDIMENTOS, para 

apresentar em juízo os Impostos sobre Propriedade Territorial Rural (I.T.R.) 

e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural C.C.I.R.) dos últimos 5 (cinco) 

anos, das matrículas n.º 18.201, 18.202 e 18.203, todos devidamente 

quitados ou com certidão negativa do órgão competente, diante da sua 

imprescindibilidade. Com a petição vieram documentos. (fls. 527/549).

Na data de 03.02.2016 o Advogado Milton Alves Damaceno, OAB/MT n.º 

3620, tirou em cargo os autos.

Na data de 25.02.2016 determinou-se a busca e apreensão dos autos, 

que estavam na posse do Advogado Milton Alves Damaceno, OAB/MT n.º 

3620. (fls. 560)

Em 10.03.2016 o Advogado Milton Alves Damaceno, OAB/MT n.º 3620, 

devolveu os autos, conforme informação junto ao Sistema Apolo.

O herdeiro Rodrigo de Sá Porto esclarece que faz Medicina e que não 

possui condições financeiras para arcar com os custos. Ao final, em 

síntese, requer que o Espólio arque com pensão alimentícia até que 

complete 24 anos, ou conclua os estudos, e, se esse não for o 

entendimento, requer que os pagamentos que forem efetuados sejam 

descontados posteriormente do seu quinhão. (fls. 561/568).

Por meio do Ofício n.º 129/2016 o Juízo da 9.ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá informou a existência de Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Jurídico, com pedido de tutela provisória de urgência, distribuída em 

23.03.2016. (fls. 574/586).

Pedido de Remoção de Inventariante ajuizado por Rebeca de Andrade 

Porto, Ricardo de Andrade Porto e Rachel de Andrade Porto em face de 

Luciene Barbosa de Carvalho. (fls. 597/601 – verso).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Inventário requerido por Luciene Barbosa de Carvalho em 

decorrência do falecimento do Senhor Bento Souza Porto, na data de 

19.09.2010.

Com fundamento no art. 623, parágrafo único, do C.P.C., determino que o 

incidente de remoção de inventariante (fls. 597/601 – verso) seja 

distribuído, a fim de ser processado em apenso aos autos.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 896984 Nr: 27552-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 Vistos, etc.

Embargos à Execução

Autos n.º 896984

Verifico que a Embargada obteve a maioridade civil, conforme se verifica 

nos documentos pessoais juntados nos autos em apenso.

Por consequência, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal da Embargada, Senhora Viviane da Rocha Pereira, para 

que regularize sua representação processual no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser considerada revel (art. 76, § 1º, II, do C.P.C.).

 Não havendo localização, expeça-se edital a fim de intimar a Embargada 

para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. (art. 76, § 1º, II, do C.P.C.).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1096933 Nr: 9271-68.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDRP, VFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1096933

Verifico que a credora obteve a maioridade civil. (fls. 15).

Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal da Senhora Viviane da Rocha Pereira, para regularizar 

sua representação processual no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de 

extinção do feito, conforme preceitua o art. 76, §1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil. (art. 485, IV, do CPC).

 Em caso de não localização, expeça-se intimação via edital, pelo prazo 

legal mínimo, nos termos do parágrafo anterior.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1097563 Nr: 9507-20.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDRP, VFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1097563

Verifico que a credora obteve a maioridade civil. (fls. 09).

Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal da Senhora Viviane da Rocha Pereira, para regularizar 

sua representação processual no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de 

extinção do feito, conforme preceitua o art. 76, §1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil. (art. 485, IV, do CPC).

 Em caso de não localização, expeça-se intimação via edital, pelo prazo 

legal mínimo, nos termos do parágrafo anterior.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1191205 Nr: 1781-58.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAR, FOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO JESSÉ BRISOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Embargos à Execução

Autos n.º 1191205

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por FABIO HENRIQUE 

ROLAND em face de CAIO HENRIQUE ROLAND.

Informa o Embargante que dos 27 (vinte e sete) meses que deveriam ter 

sido pagos, foram encontrados apenas 13 (treze) comprovantes de 
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pagamentos, cujo montante perfaz o valor de R$ 7.955,88 (sete mil 

novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), 

resultando o valor controvertido de R$ 9.152,00 (nove mil cento e 

cinquenta e dois reais), e com o objetivo de fazer prova pugna pela 

quebra de sigilo bancário. No mais, aduz não ter tido condições de pagar 

integralmente a pensão, uma vez que também era responsável pelo 

pagamento de pensão à sua filha Jéssica A. Roland; esclarece que sua 

situação ficou ainda mais agravada diante da necessidade de realizar 

empréstimo para aquisição de uma casa e um veículo, além de ter 

realizado empréstimo junto a Construcard e ao Banco H.S.B.C., cujas 

parcelas somam o valor de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

bem como empréstimos pessoais com amigos; que o título executivo 

carece de certeza e liquidez. Ao final, requer a extinção da ação. Com a 

petição vieram documentos (fls. 18/59).

Às fls. 60/60 – verso o Embargado afirma não ter recebido qualquer valor; 

que a falta de condição do Embargante em pagar os alimentos deve ser 

discutida em ação própria. Ao final, em síntese, requer o não acolhimento 

dos embargos, bem como a penhora online de valores existentes em nome 

do devedor, inclusive a penhora de bens móveis indicados às fls. 61/62.

Na data de 09.06.2017 o Embargado informa que o débito perfaz o valor 

de R$ 49.014,88 (quarenta e nove mil quatorze reais e oitenta e oito 

centavos). (fls. 65/68 – verso).

O membro do Ministério Público declinou das suas atribuições no feito. (fls. 

69/71).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Fabio Henrique Roland em 

face de Caio Henrique Roland.

DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO

O Embargante defende em preliminar a falta de certeza e liquidez do título 

judicial que ensejou a obrigação de pagar alimentos e requer seja 

declarada a nulidade da ação executiva. (fls. 15, item “a”)

Nada obstante, vislumbro que o título judicial apresentado pela parte 

Embargada na ação executiva trata-se de um acordo homologado na Ação 

de Separação Consensual, Processo n.º 946/2006, que tramitou perante 

esse Juízo, e possui certeza, liquidez e exigibilidade, tal como disposto no 

art. 786 do C.P.C., que estabelece que “A execução pode ser instaurada 

caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível 

consubstanciada em título executivo”, porquanto os elementos subjetivos 

e objetivos estão definidos no título, a obrigação está quantificada e é 

passível de imediato cumprimento.

Vejamos o entendimento doutrinário acerca de tais requisitos:

Diz o art. 783 que a execução de um crédito deve estar fundada em título 

executivo que espelhe uma obrigação certa, líquida e exigível. Como bem 

aponta a doutrina, título executivo não é, ele próprio, certo líquido e 

exigível; em verdade, consubstancia-se em documento que representa 

uma obrigação com tais atributos.

Tem-se por certa a obrigação que define os elementos subjetivos e 

objetivos da obrigação, isto é, quem é o credor e o que se deve. 

Obrigação líquida é aquela quantificada ou, pelo menos, quantificável por 

meio de simples cálculo aritmético. Tem-se por exigível, a obrigação que é 

passível de cumprimento imediato, porquanto não se sujeito a termo ou 

condição. (WAMBIER, 2.015, pag. 1126).

Por consequência, inexiste qualquer vício no título judicial que ensejou a 

obrigação de pagar alimentos.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada pelo Embargante.

 DO MÉRITO

A questão a ser analisada corresponde ao pagamento ou não das 

prestações alimentícias cobradas na Ação de Execução, Processo n.º 

27314-58.2013.811.0041, Código 821097, cujo período inicia em janeiro de 

2.011 a março de 2.013 (fls. 06), decorrentes do acordo realizado na 

Ação de Separação Consensual, Processo n.º 946/2006, que tramitou 

perante esse Juízo.

Pois bem.

O Embargante instruiu sua petição inicial com cópias de comprovantes de 

pagamentos, sendo que os legíveis dizem respeito aos meses de 

fevereiro, março (fls. 40) e outubro (fls. 41) de 2.011; março e junho de 

2.012 (fls. 42); maio (fls. 44), julho e dezembro de 2.013 (fls. 43); janeiro 

de 2.014 (fls. 43).

Contudo, não é possível afirmar que os valores mencionados nos 

respectivos documentos foram efetivamente pagos. Isso porque, consta 

em todos eles o termo “sujeito a conferência”. Logo, o efetivo pagamento 

ficou condicionado a posterior apreciação da instituição financeira e não 

há prova nos autos de que os valores foram creditados em favor do 

Embargado.

 Como é sabido, ao Embargante cabe a produção de provas quanto a 

quitação do débito (art. 373, I, do C.P.C.), não sendo justificável delegar tal 

incumbência ao Estado (fls. 06, segundo parágrafo), porquanto a quebra 

de sigilo bancário para obtenção de provas quanto ao pagamento da 

dívida se faz totalmente inviável, pois o próprio Embargante pode ir as 

instituições financeiras que possui conta e obter as informações que lhe 

aprouver.

Desse modo, o débito alimentar persiste de forma integral.

Por fim, quanto às afirmações referente a constituição de nova família; de 

não ter condições de pagar integralmente a pensão, uma vez que também 

é responsável pelo pagamento de pensão à sua filha Jéssica A. Roland; 

que sua situação financeira ficou ainda mais agravada diante da 

necessidade de realizar empréstimo para aquisição de uma casa e um 

veículo, além de ter realizado empréstimo junto a Construcard e ao Banco 

H.S.B.C., cujas parcelas somam o valor de aproximadamente R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), bem como empréstimos pessoais com amigos, é pacífico 

o entendimento de que o Embargante deve discutir o trinômio da 

necessidade-possibilidade-proporcionalidade em ação autônoma.

 Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

DESCABE TRAVAR DISCUSSÃO ACERCA DO BINÔMIO 

POSSIBILIDADE-NECESSIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

AINDA, A REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR VIGORA A PARTIR DA 

DECISÃO PROFERIDA E NÃO RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO. NEGADO 

SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70065017832, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 03/06/2015).

Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Revisão do quantum 

alimentar. Via imprópria. Decisão reformada. Não se pode pretender a 

revisão dos alimentos através de defesa apresentada em processo de 

execução, ou utilizar-se desses argumentos como forma de impedir a 

ordem prisional. Pois, a alteração de valor arbitrado em ação de alimentos, 

após o trânsito em julgado da decisão que o fixa, seja para diminuir ou 

aumentá-lo, apenas deve ser vista em ação revisional de alimentos. 

(Agravo Regimental nº 1.0183.07.122541-5/001 – Conselheiro Lafaiete – 

Relator Nepomuceno Silva – TJMG – Julgado em 07.08.08 – Publicado em 

20.08.08.)

Alimentos. Execução. Embargos do devedor. Pagamento. Ônus da prova. 

Decisão exequenda. Conteúdo. Discussão. Modificação. Inviabilidade. Em 

embargos do devedor opostos à execução de alimentos cabe ao 

alimentante a prova do pagamento das parcelas cobradas, sendo 

imprópria a discussão em torno do conteúdo da decisão exeqüenda ou 

sua inovação a respeito do valor do encargo, cuja redução deve ser 

deduzida em ação de revisão. Nega-se provimento ao recurso. (Apelação 

nº 1.0024.04.307646- 2/001, Relator Des. Almeida Melo – Quarta Câmara 

Cível TJMG – Julgado em 28.04.05 – Publicado em 19.05.05).

No procedimento da execução de pensão alimentícia não é permitido ao 

juiz decidir questão pertinente a ação revisional de alimentos, com a 

conseqüente alteração do valor da obrigação. (Apelação nº 

1.0479.03.046330- 7/001 - Relator Des. Moreira Diniz – Quarta Câmara 

Cível TJMG – Julgado em 28.10.04 – Publicado em 30.11.04.)

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - Decretação da prisão civil do executado - 

Rejeição das justificativas apresentadas - Alegação de redução dos 

rendimentos e constituição de nova família que não tem o condão de 

afastar o decreto prisional - Demonstração de voluntariedade na omissão 

e inescusabilidade no cumprimento da obrigação alimentar - Agravo não 

provido. (AG 4955644400 SP, 6ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Sebastião Carlos Garcia, julgado em 14 de Agosto de 2008)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DO 

ART. 733 DO CPC - JUSTIFICATIVA REJEITADA - PRISÃO CIVIL DO 

DEVEDOR DECRETADA - INCONFORMISMO - IMPOSSIBILIDADE 

FINANCEIRA DE SUPORTAR O QUANTUM ALIMENTÍCIO - INACOLHIMENTO 

- MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM VIA PRÓPRIA - PAGAMENTO PARCIAL - 

INSUFICIÊNCIA - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DECRETO PRISIONAL 

MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. A execucional de alimentos não é a 

via adequada para averiguar a proporcionalidade da pensão alimentícia ao 

binômio necessidade/possibilidade. O pagamento parcial dos valores 

devidos a título de alimentos não afasta a possibilidade de decretação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 139 de 340



prisão civil do devedor.( AG 20130634337 SC 2013.063433-7 (Acórdão), 

Segunda Câmara de Direito Civil Julgado, Relator Monteiro Rocha, julgado 

em 11 de Junho de 2014)

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA 

COM PEDIDO DE PRISÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E 

CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADA. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO 

E AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. JUSTIFICATIVA DESACOLHIDA. 

PRISÃO CIVIL DECRETADA. RECURSO DESPROVIDO. A ação de 

execução de alimentos não é meio adequado para se avaliar o binômio 

necessidade/possibilidade, matéria segundo a qual deve ser discutida em 

via própria. Assim, não demonstrada a satisfação da dívida alimentar ou, 

ainda, não apresentada justificativa capaz de comprovar uma 

circunstância absolutamente excepcional que impeça o alimentante de 

adimplir com a sua obrigação, cabível a decretação da prisão civil" (TJSC, 

4ª Cam. Dir. Civ., Rel. Des. Eládio Torret Rocha, Ag. Inst. n. 2008.069590-6, 

j. 20-2-2009).

Ou seja, o Código Civil dispõe que, “se, fixados os alimentos, sobrevier 

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os 

recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. (art. 

1699, CC). Isso quer dizer que o genitor/Embargante não está vinculado de 

forma absoluta ao montante fixado na Ação de Separação Consensual, 

Processo n.º 946/2006, que tramitou perante esse Juízo, devendo, para 

tanto, ajuizar, de forma autônoma, ação de revisão ou exoneração de 

alimentos, assim como por ele aduzido (fls. 11, último parágrafo).

 Isto posto, ante o acima explanado, DEIXO DE ACOLHER o pedido do 

Embargante por sentença (art. 487, I do CPC), para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.

Traslade-se cópia da sentença, para a Ação de Execução, Processo n.º 

27314-58.2013.811.0041, Código 821097, e proceda com o 

desapensamento dos autos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Isento de custas e honorários advocatícios, ante a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se em seguida, o feito, com 

as devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1199757 Nr: 4619-71.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACR, NCRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO NUNES RODRIGUES - 

OAB:OAB/RS 22.011, ANA PAULA DA FONSECA GARCIA - 

OAB:OAB/RS 87628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1199757

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1213549 Nr: 9482-70.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDAC, JCDACJ, JHDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALBUQUERQUE CALDEIRA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça em anexo, devolva-se a 

carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1217921 Nr: 10845-92.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHDAP, VHDAP, GILBERTO FRANCISCO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA MARIA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CAMPO VERDE-MT - OAB:CAMPO VERDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1217921

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça em anexo, devolva-se a 

carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1228541 Nr: 14366-45.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGADF, FA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO COSTA PIZZOTTI - 

OAB:264817/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1228541

Oficie-se ao Juízo Deprecante para que informe o endereço atualizado do 

requerido, conforme certidão do senhor Oficial de Justiça em anexo.

Com as informações nos autos, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a copia da presente como mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Caso não sejam adotadas as medidas necessárias no prazo de 30 (trinta) 

dias, a Carta Precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, nos termos do item 4.8.7 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1237221 Nr: 17275-60.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHMS, DAJILA MACIEL SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRTON SANTANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SERGIPE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a citação pessal do requerido (fls. 08), bem como a 

contestação em nome do requerido juntada pela Defensoria Pública 

(fls.10/20), devolva - se a carta precatória com as cautelas e homenagens 

de estilo .

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 1242328 Nr: 18846-66.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPADS, SIMONE DE MELLO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1242328

Considerando que a parte autora informou novo endereço do requerido 

(petição n.º 1206856/2017), cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

copia da presente como mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1245753 Nr: 19818-36.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDO, JBDO, MARIA DE JESUS BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JESUS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - 

OAB:SP/360.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1252540 Nr: 21953-21.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGCRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ANDRETTO - 

OAB:147.662/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1252540

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos, 

devolva-se a carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1271938 Nr: 28299-85.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDC, MIDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA ABIRACHED DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:250157/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1271938

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1272311 Nr: 28409-84.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHXDAM, BGXDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CIVINSKI DE SOUZA - 

OAB:34.235/SC, ROBERTA OTILIA KORMANN - OAB:18.567/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1272311

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 716845 Nr: 8130-87.2011.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCMS, RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eneas Paes de Arruda - 

OAB:OAB/MT 2806

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 716845

Analisando a certidão de fls. 12, verifico que a credora, Thayná Cristina 

Mendes Silva, já obteve a maioridade civil.

 Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal da parte Exequente, para regularizar sua representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com 

fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo Civil. (art. 485, 

IV, do NCPC).

Não havendo localização, expeça-se edital a fim de intimar a Exequente 

para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º do CPC. (art. 

485, IV, do NCPC).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 819082 Nr: 25370-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ALEXA FELIX DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA 

KAWAKAMI - OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262
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 Vistos, etc.

Autos n.º 819082

Intime-se a parte Exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente a Exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 821097 Nr: 27314-58.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAR, FOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Jessé Brisola de 

Oliveira - OAB:OAB/PR 50.144

 Vistos, etc.

Autos n.º 821097

Os Embargos à Execução não foram acolhidos.

Não obstante os pedidos referentes ao prosseguimento da ação 

executiva, mediante a realização de penhora junto às contas bancárias do 

Executado e em relação aos veículos existentes em seu nome estarem 

juntados nos Embargos à Execução (fls. 60/62), entendo não haver 

obstáculo para o seu imediato deferimento.

Desse modo, determino:

i) A pesquisa BACENJUD, da existência de saldos e aplicações 

financeiras em nome do devedor, inscrito no C.P.F. n.º 123.278.278 – 50 e 

R.G. n.º 1.978.790 - 1 - 5 SSP/SP (fls. 36 dos Autos de Código 821098). 

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, bloqueie-se a 

importância encontrada e, 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. Em seguida, 

intime-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, para, 

querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

854, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Na hipótese negativa, faculto 

à exeqüente indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob 

pena de assim não fazendo, dá-se a remessa do presente feito ao 

arquivo;

ii) Seja procedida a penhora dos veículos VW/SAVEIRO 1.6, PLACA DDJ 

2011, ANO/MODELO 2000, COR Prata (fls. 61 dos autos de Código 

1191205), e I/FORD FUSION, PLACA ASN 1997, ANO/MODELO 2008, COR 

Prata (fls. 62 dos autos de Código 1191205), via RENAJUD; nomeio como 

depositário do bem o Executado (art. 159 do CPC), devendo tomar os 

cuidados necessários para evitar prejuízos, sob pena de responder 

civilmente pelos prejuízos causas, sem prejuízo de sua responsabilização 

penal e da imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 161, parágrafo único, do CPC); determino, ainda, seja gravado 

prontuário do veículo a restrição total.

 iii) A intimação do Executado, para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal.

Intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 821098 Nr: 27315-43.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAR, FOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Jessé Brisola de 

Oliveira - OAB:OAB/PR 50.144

 Vistos, etc.

Autos n.º 821098

Diante do inadimplemento do débito, decretou-se a prisão civil do 

Executado (fls. 96/97 – verso). Contudo, até a presente data não houve o 

cumprimento do mandado.

Desse modo, esclareço que o débito tem início em abril de 2.013, incluindo 

as prestações que se vencerem no curso da ação (Súmula n.º 309 do 

S.T.J.), e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de 

atualizar o débito.

Com os cálculos nos autos, expeça-se novo mandado de prisão, a ser 

cumprido no endereço residencial do Executado: Curitiba – PR, Rua 

Cristiano Strobel, n.º 996, Sobrado 04, Bairro Xaxim, bem como em seu 

endereço comercial: Curitiba – PR, Avenida Marechal Floriano Peixoto, n.º 

4.792 (Empresa Savana Concessionária Mercedes Bens Caminhões), 

Bairro Hauer, conforme pleiteado às fls. 137, último parágrafo.

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC.

Com a certidão nos autos, intime-se a parte Exequente, para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 885016 Nr: 19863-45.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FLAUSINO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA CRISTIANE PEREIRA 

OYAMA - OAB:PR-49.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 885016

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 10, devolva-se 

a carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902575 Nr: 31746-86.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS, LRDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DOS 

DOCUMENTOS DE FLS.150/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 939747 Nr: 54486-38.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVADS, WGADS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - NUCLEO DE VILHENA - OAB:VILHENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 939747

Verifico que a parte Autora foi intimada acerca da certidão de fls. 13, 

conforme informações junto ao Sistema Apolo.

Desse modo, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades 

legais.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1052685 Nr: 47735-98.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YLD, SUELEN LAZARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERNANDES DAMACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ARAÇATUBA - SP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1052685

Verifico que a parte Autora foi intimada acerca do despacho de fls. 05, 

conforme informações junto ao Sistema Apolo.

Desse modo, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades 

legais.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1085123 Nr: 3852-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ALEXA FELIX DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alartt Rodrigues da Silva - 

OAB:OAB/MT 16262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosemary Menezes Souza - 

OAB:OAB/MT 14905, Theo Eduardo Ribeiro F. Moreira da Costa - 

OAB:OAB/MT 14088

 Vistos, etc.

Embargos à Execução

Autos n.º 1085123

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por LUCIANA DA 

SILVA ESTEVAM em face de CARLA ALEXA FELIX DE OLIVEIRA.

 A Embargante informa que o débito cobrado já está quitado conforme 

comprovantes de pagamento juntados aos autos (fls. 06, terceiro 

parágrafo); que apenas requereu a transferência do veículo indicado às 

fls. 07, último parágrafo, por meio de termo de doação na receita 

fazendária, mas que isso não foi cumprido; que não há acordo de acordo 

de união estável, pois a própria Embargada descumpriu o acordo. Ao final, 

em síntese, requer a extinção do feito com fundamento no art. 267, IV, do 

C.P.C./73. Com a inicial vieram documentos. (fls. 15/30).

A Embargada apresentou impugnação defendendo a tese de que a 

exceção de pré-executividade apenas tem cabimento quando não há 

necessidade de serem produzidas provas, devendo, portanto, a parte 

Embargante ter oposto Embargos à Execução, pois no caso dos autos há 

que se produzirem provas quanto à quitação do débito. Ressalta que o 

que está se discutindo é a inadimplência do débito contido no item “7” do 

termo de acordo realizado entre às partes, e não outra questão. Ao Final, 

em síntese, requer a rejeição da presente exceção de pré-executividade. 

Com a petição vieram documentos. (fls. 47/48).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por Luciana da Silva 

Estevam em face de Carla Alexa Felix de Oliveira.

A tese defendida pela embargante está relacionada a ausência dos 

requisitos do título extrajudicial, quais sejam: certeza, liquidez e 

exigibilidade.

O artigo 803 do Código de Processo Civil estabelece que:

 É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, 

líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Sobre os requisitos do título executivo, vejamos o que estabelece a 

Doutrina:

[...]

Além da previsão na lei, o título extrajudicial, ou melhor, o crédito nele 

estampado deve ser certo. Por certeza do direito do exequente 

entende-se a necessidade de que do título executivo transpareçam todos 

os seus elementos, como a natureza da obrigação, seu objeto e seus 

sujeitos. Dessa forma, diz-se que o título é certo quando não deixa dúvida 

acerca da obrigação que deva ser cumprida, quem é devedor e quem é 

credor. Tal requisito sofre certa atenuação nos casos de obrigação de dar 

coisa incerta e nas obrigações alternativas, uma vez que em tais casos 

não há exata previsão do objeto da prestação.

A liquidez, a par da tipicidade e da certeza, também figura como requisito 

do título executivo extrajudicial. A liquidez ocorre quando o título permite, 

independentemente de qualquer prova, a exata definição do quantum 

debeatur. Assim, deve o título conter todos os elementos necessários 

para que se possa determinar a quantia a ser paga ou a quantia da coisa 

a ser entregue ao titular do direito. Tal determinação pode ser direta ou 

pode depender de meros cálculos aritméticos (art. 786, parágrafo único).

Por fim, a exigibilidade, que constitui requisito para se promover a ação 

executiva, ocorrerá quando o cumprimento da obrigação prevista no título 

executivo não se submeter a termo, condição ou qualquer outra limitação. 

Exigível é o crédito se o devedor encontra-se inadimplente. (DONIZETTI, 

2016, pag. 1.090 e 1.091)

Pois bem.

O título executivo apresentado pela parte Embargada na ação executiva 

trata-se de título extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso II, do Código 

de Processo Civil, e possui todos os requisitos necessários, porquanto o 

mencionado título é certo, líquido e exigível. Isso porque o débito cobrado 

nos autos corresponde ao valor de R$ 7.740,00 (sete mil setecentos e 

quarenta reais), cujo montante deveria ser pago em 18 (dezoito) vezes de 

R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), possuindo como devedora a 

Senhora Luciana da Silva Estevam. (fls. 30 dos autos de Código 819082)

 Portanto, diante da certeza, liquidez e exigibilidade não há razões para 

desconstituir o título extrajudicial apresentado pela Embargada, 

principalmente pelo fato de o mencionado acordo ter sido assinado pelas 

partes, 02 (duas) testemunhas e reconhecido firma em cartório. (fls. 29/30 

dos autos de Código 819082).

 Por consequência, não há qualquer vício capaz de retirar do título 

executivo extrajudicial sua força executiva.

 Com relação ao montante efetivamente pago, procedendo à somatória dos 

valores contidos nos comprovantes de pagamentos acostados às fls. 

16/18, chega-se ao valor de R$ 4.214,32 (quatro mil duzentos e quatorze 

reais e trinta e dois centavos); e, levando-se em consideração a 

afirmação da parte Embargada (fls. 42/43), onde aduz ter recebido o valor 

de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), a título de alugueres, 

vislumbra-se o pagamento de R$ 5.074,32 (cinco mil setenta e quatro reais 

e trinta e dois centavos), correspondentes a uma parte do acordo, isto é, 

a “entrada” da transação.

 O valor cobrado na execução ajuizada pela Embargada resta 

parcialmente inadimplente: o montante devido à parte credora corresponde 

ao valor de R$ 7.665,68, resultado do abatimento do valor de R$ 5.074,32 

(cinco mil setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) do montante de 
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R$ 12.740,00 (doze mil setecentos e quarenta reais).

Isto posto, ante o acima explanado, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido do 

Embargante por sentença (art. 487, I do CPC), para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.

Traslade-se cópia da sentença, para a ação de execução de alimentos 

distribuída sob o Código 819082, e proceda com o desapensamento dos 

autos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Isento de custas e honorários advocatícios, pois concedo os benefícios 

da justiça gratuita.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se em seguida, o feito, com 

as devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1124795 Nr: 20812-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCMS, RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Embargos à Execução

Autos n.º 1124795

Verifico que a Embargada obteve a maioridade civil, conforme se verifica 

nos documentos pessoais juntados nos autos em apenso.

Por consequência, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal da Embargada, Senhora Thayna Cristina Mendes Silva, 

para que regularize sua representação processual no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser considerada revel (art. 76, § 1º, II, do 

C.P.C.).

 Não havendo localização, expeça-se edital a fim de intimar a Embargada 

para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. (art. 76, § 1º, II, do C.P.C.).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1188388 Nr: 790-82.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSL, TTDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE PORTO 

VELHO-RO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1188388

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça em anexo, devolva-se a 

carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1226979 Nr: 13787-97.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DANIEL SANTIAGO DE ALMEIDA, ELIANE 

SANTIAGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE PINHO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1226979

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da presente como 

mandado, devendo o senhor Oficial de Justiça proceder à citação por 

HORA CERTA caso preenchido os requisitos legais.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1227209 Nr: 13861-54.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDFNC, CNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIS MEDEIROS 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MA 13.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1227209

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça em anexo, devolva-se a 

carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1235475 Nr: 16660-70.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PTA, MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CAMPO GRANDE - MS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1235475

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça em anexo, devolva-se a 

carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1243284 Nr: 19107-31.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCDS, JOANA DARTT DE CAMPOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DOS SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PONTES E LACERDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1243284

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça em anexo, devolva-se a 

carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito
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6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008617-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE FARIA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEORIM DE FARIA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO)

Gustavo Vettorato OAB - MT0011001S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo de ID 11855635, 

impulsiono os autos para intimar a parte REQUERIDA a fim de, no prazo 

legal, sobre ele se manifestar, e, após, para colher o parecer ministerial e 

irem conclusos. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021898-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRY LANDDER THOMAZ GOMES OAB - DF38012 (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA OAB - MT0015461A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo de ID 11855893, 

impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, no prazo legal, 

sobre ele se manifestar, e, após, para colher o parecer ministerial e irem 

conclusos. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001754-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE DE AMORIM VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINA DE JESUS AMORIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001754-24.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, certifico que em 

contato com o Setor de Neuropsiquiatria Forense do IML, agendei a 

realização de exame pericial com o(a) interditando(a) para o dia 

20/08/2019, a partir das 13:30 horas, naquele órgão (Rua Parecis, esquina 

com a Av. Gonçalo Antunes de Barros, s/n.º, bairro Carumbé, Cuiabá/MT, 

telefone: 3613-1205), oportunidade em que todos os exames e receitas 

médicas do(a) periciando(a) deverão ser apresentadas ao perito. 

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002219-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002219-33.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, certifico que em 

contato com o Setor de Neuropsiquiatria Forense do IML, agendei a 

realização de exame pericial com o(a) interditando(a) para o dia 

20/08/2019, a partir das 13:30 horas, naquele órgão (Rua Parecis, esquina 

com a Av. Gonçalo Antunes de Barros, s/n.º, bairro Carumbé, Cuiabá/MT, 

telefone: 3613-1205), oportunidade em que todos os exames e receitas 

médicas do(a) periciando(a) deverão ser apresentadas ao perito. 

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 238040 Nr: 7003-90.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCA, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

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

OAB:MT10.887, RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - 

OAB:12882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH MARGARIDA 

MARTINIS FERREIRA DA CRUZ - OAB:13.672 / MT, KLEBER PINHO DE 

SILVA - OAB:10735/OAB/MT, MARCUS FERNANDO F. VON 

KIRCHENHEIN - OAB:6706

 Certifico que, nada obstante a petição de fl. 215/216, compulsando os 

autos, verifiquei que a certidão encaminhada ao Cartório de Protesto é a 

"Certidão de Crédito", regulamentada pelo Provimento n.º 84/2014-CGJ, 

que deve ser utilizada para instruir posterior pedido de desarquivamento 

dos autos, retomando a execução por meio da indicação de bens do 

devedor passíveis de penhora, conforme art. 8.º do referido documento 

regulamentador. Referida certidão não se confunde com a certidão de 

dívida, que, inclusive, já foi expedida nos autos e encaminhada para 

protesto, conforme documentos de fls. 210 e 217/218.

Assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para cientificar a parte exequente desta certidão e, 

após, para retornar o feito ao arquivo.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002658-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: CONCEDO os benefícios 

da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031295-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CANAVARROS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1031295-39.2017.8.11.0041 AUTOR: BENEDITO CANAVARROS RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Defiro ao Requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. A parte Requerente, nos termos do § 5º do 

art. 334 do CPC, informa seu desinteresse na realização de audiência de 

conciliação, portanto, deixo de designar a audiência de conciliação. (CPC, 

art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM. Cite-se e intime-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003463-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SANTOS CABRAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Diante 

do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, e 

sem prejuízo de revogação posterior, DEFIRO o pedido liminar e determino 

à autoridade Impetrada que proceda ao licenciamento do veículo do 

Impetrante (HONDA/CIVIC LXL, 2012/2012, placa OBB 1250, cor branca, 

chassi 93HFB2650CZ202904, Código Renavam nº. 00451563786), 

independentemente do recolhimento das multas indicadas nos autos. . 

Notifique-se a autoridade coatora para, com a ordem liminar, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002808-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES OAB - MT4242/O (ADVOGADO)

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT0006000A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 936528 Nr: 52829-61.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARAZETTI E MICHELS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F. PIRES - 

OAB:7.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 936528- Carta Precatória.

Vistos etc.

 Prossiga-se no cumprimento da decisão retro.

 Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1208874 Nr: 8049-31.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:OAB/ 9.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1208874 - Carta Precatória.

Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão retro, oficie-se ao juízo deprecante solicitando 

nova data para cumprimento do ato deprecado.

 Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 74790 Nr: 5589-72.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO VALÉRIO POUSO DE MESQUITA, MUSSOLINA 

ITÁLIA SCHIFFINO, EREMITA MORAES VIANA, MARIA JOSÉ SOARES 

GOTTSFRITZ, MARIA BEATRIZ GONÇALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4.871/MT

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

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT, RUBI FACHIN - 

OAB:3799

 Autos n.º 74790 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 425.

Outrossim, concedo o prazo de 30 (trinta) dias à parte executada para 

manifestação, conforme postulado às fls. 428/429.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 871798 Nr: 10915-17.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER LUIZ GUARNIERI - 

OAB:PROC. ESTADO RO, JEANS PROCHOW - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 871798- Carta Precatória.

Vistos etc.

 Cumpra-se na forma deprecada, após devolva-se a comarca de origem 

consignando as nossas homenagens.

 Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1102960 Nr: 11709-67.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORESNI DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VERDERIO DA SILVA 

- OAB:20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - OAB:20.602-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1102960- Carta Precatória.

Vistos etc.

 Cumpra-se na forma deprecada, após devolva-se a comarca de origem 

consignando as nossas homenagens.

 Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1276855 Nr: 788-78.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1276855- Carta Precatória.

Vistos etc.

 Cumpra-se na forma deprecada, após devolva-se a comarca de origem 

consignando as nossas homenagens.

 Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 853576 Nr: 56243-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LIBANIO DE SOUZA, AMILTON SANTANA 

PIRES, ARILTON AZEVEDO FERREIRA, CLAUDINEI JUSTINO MENEGON, 

CREMILSON FERREIRA DE SOUZA, ELIANE ALVES DA SILVA, JORGE 

LOURENÇO DE PAULA SANTOS, FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, DELSO 

CORREA DE LIMA, EVERALDO SOUZA BAZILIO, ARDONIL MANOEL 

GONZALEZ JUNIOR, JOÃO CARLOS DE SOUZA RIBEIRO, RENATO ROSA 

FORTES, JOSÉ JAIR FELIPE, LEONICE TENORIO DA SILVA SANTANA, 

SEBASTIÃO DE ARAÚJO SILVA, EDI EMERSON MACIEL, LOURIVALDO 

ALVES DE SOUZA, RUTEMBERG FERREIRA DO CARMO, ELINALDO 

CHAVES DA SILVA, MAURO CAMARGO DA SILVA, CLEIDE SOARES 

RISSATO, DANIEL ORTEGA ZARK ZANTTA, EDMILSON ROBERTO 

CORREA, FABIO GOMES DA CRUZ, LINDOMAR DAVID DOS SANTOS, 

PABLO HUGDSON SILVA SANTOS, RAIMUNDO DE CASTRO, GLEIDSON 

FERREIRA DE JESUS, FRANCISCO REIS SALES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Em cumprimento ao art. 183, § 1º do CPC, remeto os autos em carga 

pessoal para a PGE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1078320 Nr: 428-17.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 

JOSÉ ALMIRO BIHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ROSA MARTINS DE 

SAMPAIO - OAB:OAB.SP-63656, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:266539-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1078320- Carta Precatória.

Vistos etc.

 Certifica-se a cerca do decurso do prazo da intimação retro. Transcorrido 

o prazo referenciado sem manifestação devolva-se a comarca de origem, 

consignado as nossas homenagens.

 Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1091611 Nr: 6844-98.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA BENA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR HUGO BENA MEDEIROS - 

OAB:18762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1091611- Carta Precatória.

Vistos etc.

 Prossiga-se no cumprimento da decisão retro.

 Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1133407 Nr: 24349-05.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMILTON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:6.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1133407- Carta Precatória.

Vistos etc.

 Cumpra-se na forma deprecada, após devolva-se a comarca de origem 

consignando as nossas homenagens.

 Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 147 de 340



JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1137878 Nr: 26519-47.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA BATISTA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:28789/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1137878 - Carta Precatória.

Vistos etc.

 Tendo em vista a decisão retro, devolva-se a comarca de origem, 

consignado as nossas homenagens.

Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1204781 Nr: 6395-09.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 

MT - DETRAN, ANGELO NOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MIRASSOL D'OESTE-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1204781 - Carta Precatória.

Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão retro, desentranhe-se o mandado para seu 

cabal cumprimento.

Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1252606 Nr: 21978-34.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:MT 21.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1252606- Carta Precatória.

Vistos etc.

 Prossiga-se no cumprimento da decisão retro.

 Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1266737 Nr: 26588-45.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA BORGES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE JUARA 

- MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1266737- Carta Precatória.

Vistos etc.

 Cumpra-se na forma deprecada, após devolva-se a comarca de origem 

consignando as nossas homenagens.

 Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001133-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE RECEITA IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESE.URBANO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões 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: 1004489-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORI M. SEITZ - EPP (IMPETRANTE)

AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT16756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1003676-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BRAGA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, intime-se a Parte Requerente para, nos termos do 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial anexando, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, a Comunicação de Acidente de Trabalho – 

CAT (inciso IV, art. 319, NCPC), sob pena de indeferimento, nos termos do 

parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1003471-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Designo o dia 05/05/2018 às 8h50min (oito horas e cinquenta 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003494-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (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, intime-se a parte Autora para, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, anexando os documentos nos moldes da mencionada 

resolução, sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do 

mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003596-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I MIRANDA OLIVEIRA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CALISTRO FERNANDES OAB - MT0014880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser 

remetidos. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003900-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI MARTINS CRESCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

JONATAN FERREIRA ALMEIDA (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:Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser 

remetidos. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001120-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON OAB - MG101649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1037882-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MIGUEL DE JESUS (REQUERENTE)

VALMIR BAIRROS CHRIST (REQUERENTE)

VAGNER PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SONIA DA LUZ (REQUERENTE)

SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

ROZIMEIRI MARIA SOMBRA FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864018 Nr: 4836-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 149 de 340



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853167 Nr: 55897-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZENIL DAS GRAÇAS PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DO REIS - OAB:8324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 815328 Nr: 21779-51.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ESPIRITO SANTO MARQUES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(INTERMAT), COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, ELDER 

COSTA JACARANDÁ - OAB:12597/MT, IZA KAROL GOMES LUZARDO 

PIZZA - OAB:11.315-A, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - 

OAB:13320, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - OAB:11756/MT

 Certifico que tendo em vista a decisão de fls. 54/56-v e em cumprimento 

ao art. 183, § 1º do CPC, remeto os autos em carga pessoal para a PGE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902555 Nr: 31732-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENICE GEA PEREZ LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 917572 Nr: 41795-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS MAGNO MANSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 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.: 1020598 Nr: 32199-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MARQUES PEREIRA, EDSON DIAS, IVETE 

MARIA CARVALHO FRAGA PINTO, MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - 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): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 35689 Nr: 9784-95.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIND. TRAB. SIST. AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO - 

SINTAP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT, IONI FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Fica o (a) Sr (a). Advogado (a) ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA 

OAB 6582 intimada a devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 24 horas. Favor desconsiderar a intimação se já 

houve devolução dos autos após a data de 20/02/2018. (Publicação 

efetuada independentemente de despacho, conforme as diretrizes 

instituídas pela Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 866749 Nr: 6967-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCE MAGDA DE SOUZA COUTINHO, ANA CRISTINA 

GONÇALVES NEVES, ANA ANTONIA DE MORAES, IZANIL CAMPOS 

FARIAS, MARILEIDE ALVES DA MATA, NEUZA DA SILVA MORAES, 

SOLANGE SIMONINI DA SILVA, MARIA CLARICE DE CAMPOS, NATALINA 

RODRIGUES DO NASCIMENTO, LIGIA MARIA LEITE DE CARVALHO, 

EVANILCE MARQUES DE ARAUJO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Em cumprimento ao art. 183, § 1º do CPC, remeto os autos em carga 

pessoal para a PGE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 871480 Nr: 10657-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIONI APARECIDA BRANDÃO, NILZA CINTRA DE SÁ, 

MARTA HELENA ABRA, SIRLENE FERREIRA DA CRUZ, EDILAINE DA 

ROCHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Em cumprimento ao art. 183, § 1º do CPC, remeto os autos em carga 

pessoal para a PGE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 949164 Nr: 59800-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DE BARROS CISNEROS, MARIA 

THEREZINHA DE BARROS CISNEROS, ANGELA DE BARROS CISNEROS 

BARDELIN, CLAUDIA DE BARROS CISNEROS, ROSA MARIA BARROS 

CISNEROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE LUCA - 

OAB:OAB/RS 56.159, RENAN DE VARGAS BARRETO - OAB:OAB/RS 

81314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, formulada pela Parte Requerente às fls. 287/291, nestes autos 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO 

TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA que FRANCISCO 

DE BARROS CISNEROS, MARIA THEREZINHA DE BARROS CISNEROS, 

ANGELA DE BARROS CISNEROS BARDELIN, CLÁUDIA BARROS C 

CISNEROS E ROSA MARIA BARROS CISNEROS ajuizou em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO.

Anoto que houve a concordância do Requerido às fls. 293.

Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, VI do NCPC.

Condeno as Partes Desistentes ao pagamento de custas processuais, 

bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas.

P.I.C.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2017.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065585 Nr: 53454-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO MARCÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT, waldemar pinheiro 

dos santos - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035873-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SOARES DE ARAUJO (AUTOR)

WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

JULIO CEZAR DE SOUZA MATOS (AUTOR)

ELTON ALVES BASTO (AUTOR)

FRANCISCO AUGUSTO FURTADO (AUTOR)

ANDRE SAUSEN (AUTOR)

JOSE FERNANDES CAVALCANTE (AUTOR)

FELIPE DE JESUS DAMASIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Faltam nos autos as procurações 

outorgadas pelos requerentes JULIO CEZAR DE SOUZA MATOS, WILLIAM 

OLIVEIRA DOS SANTOS e FELIPE DE JESUS DAMASIO. Destarte, os 

autores deverão promover a emenda da petição inicial em 15 dias, a fim de 

regularizar a representação processual das pessoas listadas no 

parágrafo supra. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038395-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Nos pedidos formulados 

o requerente pretende a condenação do requerido a lhe pagar a quantia 

de R$ 242.494,80, a implantação da diferença salarial no patamar de R$ 

4.041,58 e danos morais decorrentes de assédio moral, no valor de R$ 

20.000,00. Todavia, ao dar valor à causa, constou o montante de R$ 

119.603,60, valor que não corresponde à sua pretensão econômica. E, 

sendo assim, o autor deverá emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, 

de modo a adequar o valor dado à causa à pretensão econômica 

buscada, atentando-se ao disposto no art. 292 do CPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GONCALINA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: O valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte. A atribuição 

de um valor, conforme previstos no art. 291 e seguintes, do CPC, é de 

suma importância para o recolhimento de custas e também para a fixação 

de competências. No caso vertente, a parte autora pretende o direito ao 

recebimento de FGTS decorrente de contrato temporário e demais verbas 

trabalhistas. Cabe asseverar que o valor dos subsídios é fixo e o 

percentual cobrado a título de FGTS, salários, 13º salário e férias também, 

sendo possível a autora, com pleno conhecimento disso, fazer os cálculos 

necessários sobre o valor das remunerações, de forma a apresentar ao 

juízo ao menos uma estimativa da quantia pretendida. Em sendo assim, a 

parte autora deverá, no prazo de 15 dias, promover a emenda à petição 

inicial, a fim de justificar o valor dado à causa. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001525-64.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CREIDSON MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: O valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte. A atribuição 

de um valor, conforme previsto no art. 291 e dispositivos seguintes, do 

CPC, é de suma importância para o recolhimento de custas e também para 

a fixação de competências. No caso vertente, o autor pretende, além de 

sua promoção, o pagamento dos retroativos referentes às diferenças de 

vencimentos à graduação pretendida na PMMT, além de danos morais. 

Cabe asseverar que o valor dos vencimentos pretendidos é fixo, previsto 

em legislação, sendo perfeitamente possível aos autores fazer os cálculos 

necessários de forma a apresentar ao juízo ao menos uma estimativa da 

quantia pretendida. Embora o autor tenha declinado a quantia de R$ 

28.620,00 em sua exordial, não é possível verificar de onde foi extraído tal 

montante. Em sendo assim, o autor deverá, no prazo de 15 dias, promover 

a emenda à petição inicial, a fim de apresentar o valor pretendido a título 

de diferenças salariais, adequando o valor da causa à sua pretensão 

econômica. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009265-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZUIR CORDEIRO HIDALGO VERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

1009265-44.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Deixo de analisar, por hora, os 

pedidos contidos nas petições encartadas nos Id's 9012942 e 9012992 em 

razão da necessidade de envio dos autos ao E. TJMT para analise, em 

sede de Reexame Necessário, da sentença proferida. Remetam-se os 

autos à instância superior. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003611-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "(...)Diante de todo o exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002714-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEDENI LUCAS LOCKS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO (IMPETRADO)

sub procurador geral do estado de mt (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante de todo o exposto, DECLINO 

da competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor 

do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1002716-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEDENI LUCAS LOCKS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

sub procurador geral do estado de mt (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante de todo o exposto, DECLINO 

da competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor 

do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1025419 Nr: 34538-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVD, VID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 132, retifiquem-se o registro e autuação no 

sistema Apolo e no setor de cadastro (Cartório Distribuidor), fazendo 

consignar nos autos que o feito encontra-se em fase de 

Cumprimento/Execução de Sentença.

Intime-se, o requerido para, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, opor 

impugnação, nos termos do art. 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 874900 Nr: 13348-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE RODRIGUES FRERES, ZENILDA PEREIRA DA 

SILVA SIQUEIRA, WEMERSON NEVES DE ALECRIM, FLORIZETH OLIVEIRA 

CAMPOS, FRANCILANE MARTINS DE SOUZA PEREIRA, IRENE LUCIA DOS 

SANTOS SOUSA, JACY GUIMARÃES OLIVEIRA SOUZA, JUCILENE 

ARAUJO MODESTO, MARIA DA CONSOLAÇÃO MACEDO, MARIA JOSE 

VAZ RODRIGUES, MAURA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Em cumprimento ao art. 183, § 1º do CPC, remeto os autos em carga 

pessoal para a PGE.
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4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022451-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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: 1014145-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSO ONLINE S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Todavia, 

diante do pedido alternativo formulado pela parte Requerente, faculto-lhe o 

depósito do montante integral atualizado do valor do débito, com vistas à 

suspensão da sua exigibilidade, nos moldes do art. 151 do Código 

Tributário Nacional e da Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça. 

Caso efetuado o depósito, vincule-se ao processo e renove-se a 

conclusão, para novas deliberações. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, datado de 18 de março de 2016, por meio do qual o Requerido 

manifesta expresso desinteresse na conciliação ou autocomposição, 

deixo de designar audiência para esta finalidade, em homenagem aos 

princípios da economia e celeridade processual. Cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003648-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TYAGO RODRIGUES DA MOTTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003648-69.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: TYAGO RODRIGUES DA MOTTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. 1- Certifique-se o 

decurso de prazo do mandado de intimação expedido no id. 11644195. 2- 

Em atenção ao ulterior petitório formulado pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, manifeste-se a parte autora acerca do parecer nº 

1407/2017/CRUE/AT, justificando e requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal. 3- Ultimadas tais providências, voltem-me os autos 

concluso para análise. Cumpra-se, certificando-se e expedindo-se o que 

for necessário. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 459964 Nr: 29350-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos e etc.

Renove-se a intimação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para querendo, 

manifestar-se acerca dos cálculos apresentados pelo exequente, fls. 

157/158, no prazo de 15 (quinze) dias, pois vejo que já houve tempo hábil 

para realização da revisão dos cálculos apresentados.

Portanto. INDEFIRO o pedido de dilação de prazo ofertado às fls. 159/160.

Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Às devidas providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 937657 Nr: 53514-68.2014.811.0041

 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: MARIANA DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEL BENEDITO FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10.202/MT, WLADEMIR GALDINO DELGADO - 

OAB:9.019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, denego o 

mandado de segurança.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.Cuiabá, 20 

de fevereiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 466556 Nr: 33687-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICILDA DO NASCIMENTO FARIAS, ROOSELIANE DE 

MAGALHÃES LOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT, MARILENY RODRIGUES SOUSA - OAB:9.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA DA SILVA - 

OAB:8156, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO 

ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos e etc.

Tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença interpelado pelo 

exequente, fls. 833/841, no que se refere a liquidação de sentença, 

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, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 

(incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 802792 Nr: 9254-37.2013.811.0041

 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: NILSON APARECIDO CORTEZ METRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16.825 MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação foi apresentada tempestivamente. 

Que impulsiono os autos intimando a parte apelante para, querendo, 

apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 867489 Nr: 7544-45.2014.811.0041

 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: CAROLINDA PEREIRA ISMERIO, ANA MARIA SOUSA 

MELO, DALILA DELGADO AMORIM, ANTONIO JOSÉ DO CARMO, SUELI DA 

SILVA GOROSTIDES

 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:

 Certifico que a Impugnação à Contestação é tempestiva. Assim, tendo em 

vista o despacho de fl. 324, na forma do art. 152, VI do CPC, impulsiono 

estes autos para intimar as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1036584 Nr: 39849-48.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre 

o valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I. Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 369813 Nr: 6355-08.2009.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 2009 / 68 – Cód. 369813

Exequente: Jorge Henrique Franco Godoy.

Executado: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença oposto por JORGE HENRIQUE 

FRANCO GODOY em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

consistente no recebimento de valores dos honorários sucumbenciais.

À fl. 106, à Contadoria Judicial apresentou planilha de memória de cálculo 

atualizada perfazendo o valor de R$ 5.581,70 (cinco mil e quinhentos e 

oitenta e um reais e setenta centavos).

O Estado de Mato Grosso manifestou acerca dos cálculos apresentados 

pela Contadoria, por excesso na execução, postulando que o valor 

correto de 5.443,10 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e três reais e 

dez centavos).

Devidamente intimado, a parte credora concorda com a planilha de cálculo 

apresentada pelo Estado de Mato Grosso e, pugna pela imediata 

expedição do competente RPV.

 É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

Assim, HOMOLOGO os valores apresentados para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 

11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

determino a expedição da RPV no valor indicado à fl. 116, na forma 

requerida na ulterior petição.

 Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 392394 Nr: 27860-55.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TESSAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DONIZETE LÚCIO - 

OAB:229202/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 PROCESSO Nº 2009 / 540 - CÓDIGO: 392394

AUTOR: Alexandre Tessarolo.

RÉU: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Informa a parte autora que foi protocolada petição datada no dia 

31.03.2014 – registrada sob o nº CUIABA31/03/2014 14:39 C534892.

Contudo, após manuseio minucioso dos autos, nota-se ausência da 

informada peça no caderno processual.

Ad cautelam, certifique-se se há petição a ser juntada.

Caso positivo, proceda-se com a imediata juntada da petição, vindo os 

autos incontinenti conclusos.

Caso contrário, certifique-se o extravio da petição, com certidão 

informando tal fato, consequentemente, intime-se o patrono da parte 

autora para regularizar o feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 399043 Nr: 32117-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOC. DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS 

ADM. E ESPEC. DA PM E BOMBEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 
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DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autor, sem manifestação. Em 

cumprimento ao art. 183, § 1º do CPC, remeto os autos em carga pessoal 

para a PGE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 438583 Nr: 15922-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRUQUETA LOURENÇO PINTO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TANARÊSSA A. DE A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 15922-29.2010.811.0041 – 438583

Vistos e etc.

Ante a certidão informando a inércia do requerido em apresentar os 

documentos solicitados, intime-se a parte autora para que a mesma 

processa com a juntada dos referidos documentos, via concessão 

administrativa.

Concomitantemente, poderá a parte credora apresentar seu pedido de 

cumprimento de sentença na demanda, amoldando-se aos termos disposto 

no art. 534 do CPC/2015.

 • Planilha de cálculo atualizado dos valores discutidos.

•Demonstrativos dos índices de correção monetária utilizados.

Às providências.

 Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 449620 Nr: 22520-96.2010.811.0041

 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): ISAC PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Vistos e etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 208, intime-se o ente-público exequente 

para impulsionar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Em nada sendo manifestado pelo exequente, no prazo assinalado, 

encaminhem-se os autos ao arquivo, sem necessidade de nova 

conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 467544 Nr: 34276-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE 

ADUANEIRO E TRANSPORTADORA DA SUP. DA SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIONOR ZAMPIERI - 

OAB:17965/GO, MIRIAM SILVA BARCELOS - OAB:29302-GO, SARAH 

FUCILIERI DE OLIVEIRA - OAB:26593/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 34276-05.2010.811.0041 - CÓDIGO: 467544

Vistos e etc.

Em atenção ao petitório de fls. 142/148, manifeste-se o AUTOR acerca da 

insurgência elencada pelo ente público quanto aos fatos que envolve a 

exclusão dos débitos escritos em Dívida Ativa proveniente da TAD nº 

7623562, para tanto, consigno o prazo de 15 (quinze) dias.

Em nada sendo manifestado pelo parte autora, no prazo assinalado, 

encaminhem-se os autos ao arquivo, sem necessidade de nova 

conclusão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 865539 Nr: 6035-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIDES LAZARETTI MASUTTI, CONDOMÍNIO RURAL 

CAMPOS DE JÚLIO, CONDOMÍNIO RURAL CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno os Requerentes ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, 

a ser suportado pelos vencidos em igual proporção.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

baixas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001532-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE JESUS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001532-56.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JANAINE JESUS DA SILVA 

IMPETRADO: DETRAN - MATO GROSSO Vistos e etc, Janaine Jesus da 

Silva impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra suposto 

ato arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente Diretor do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um 

provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo, quanto ao 

exercício de 2017, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito 

impostas. Alega que é proprietário do veículo marca/modelo 

CHEV/PRISMA, ano/modelo 2015/2015, placas QBP - 8849, que ao tentar 

emitir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou 

conhecimento da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Relata, ainda, que está 

impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a autoridade coatora esta 

vinculando o ato de tal procedimento administrativo com os pagamentos 

das multas existentes. Entretanto, informa que em nenhum momento 

recebeu qualquer notificação dos autos de infrações de trânsito aplicada 

pela autoridade coatora. Diante do que expôs, requer em sede liminar a 

concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a 

proceder com o licenciamento ano/2017 de seu veículo, sem o pagamento 

prévio das multas pré-existentes. Com a inicial vieram os documentos 

introdutórios. É o relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, 

preceitua que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 
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deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, verifico estar 

presente o fundamento relevante para o acolhimento da liminar, pois, 

segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento 

do veículo marca/modelo CHEV/PRISMA, ano/modelo 2015/2015, placas 

QBP - 8849, cor predominante BRANCA, renavam nº 01062809090, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001976-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANNE FERNANDES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001976-89.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ARIANNE FERNANDES PEREIRA 

IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos e etc, Arianne Fernandes Pereira impetrou 

Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra suposto ato arbitrário e 

ilegal praticado pelo Presidente Diretor do Departamento de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um provimento 

jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo, quanto ao exercício 

de 2017, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas. 

Alega que é proprietário do veículo marca/modelo WV/GOL, ano/modelo 

2001/2002, placas DFO - 0780, que ao tentar emitir o CRLV (Certificado de 

Registro e Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento da existência 

de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, consequentemente, negada 

a emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o 

tráfego regular. Relata, ainda, que está impossibilitado de obter o 

licenciamento, vez que a autoridade coatora esta vinculando o ato de tal 

procedimento administrativo com os pagamentos das multas existentes. 

Entretanto, informa que em nenhum momento recebeu qualquer notificação 

dos autos de infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. 

Diante do que expôs, requer em sede liminar a concessão da ordem 

mandamental para determinar a autoridade coatora a proceder com o 

licenciamento ano/2017 de seu veículo, sem o pagamento prévio das 

multas pré-existentes. Com a inicial vieram os documentos introdutórios. É 

o relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, preceitua que ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu 

motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, verifico estar 

presente o fundamento relevante para o acolhimento da liminar, pois, 

segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento 

do veículo marca/modelo VW/GOL, ano/modelo 2001/2002, placas DFO - 

0780, cor predominante PRETA, renavam nº 00768712750, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000937-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAH FELICIANO DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000937-57.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JEOVAH FELICIANO DE SOUSA 

IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Jeovah Feliciano de Sousa 

impetrou Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar contra ato 

arbitrário do Presidente Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso. Intimado a parte impetrante para prestar 

informações complementares na presente ação mandamental, em nada se 

manifestou, conforme certificado no id. 11809411. É o relatório. 
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Fundamento e decido. A hipótese é de extinção do processo ante a visível 

falta de interesse da parte autora em promover o andamento do feito. 

Ademais, intimado, o decurso do prazo se consumou sem manifestação 

adequada e capaz de sanar a falha existente, que impede assim o regular 

prosseguimento da ação. Como relatado, este Juízo determinou a 

intimação do impetrante, para manifestação que se manteve inerte. A 

certidão retro, assegura que o impetrante devidamente intimado, deixou 

transcorrer “in albis” o prazo assinalado, sem manifestação. Desse modo, 

estão presentes os requisitos para o julgamento da ação nos termos do 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

respectivas baixas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007849-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1007849-27.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 113.900,00; 

Espécie/Assunto: [ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. Cuiabá, 21 de 

fevereiro de 2018. FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade 

a intimação da Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos 

do processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e 

para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro Centro Político 

Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 837955 Nr: 42685-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA ROBERTA DE MORAES, MARIA 

AUXILIADORA DE OLIVEIRA CORREA, MARIA DA PENHA ROCHA, MARIA 

LUCIA COENGA RONDON, MARIA SUELY CORREA DA COSTA, MARIA 

SEVERIANA DE JESUS, MUSSOLINA ITALIA SCHIFFINO, MARY BENEDITA 

DE ARRUDA, MARIO VIANA FILHO, MARIA DE FATIMA DE JESUS, NEUSA 

BATISTA BRITO, OSVALDO ANTONIO VIEGAS, ROBERTO CARLOS DE 

ARRUDA, UBIRATAN TEIXEIRA OZORIO, ROSAMIL BENEDITA NUNES, 

MARIA JOSE ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Fica o (a) Sr (a). Advogado (a CAMILA SIRTOL PARREIRA OAB 22957 

intimado (a) a devolver os autos retirados em carga, com prazo expirado, 

no prazo de 24 horas. Favor desconsiderar a intimação se já houve 

devolução dos autos após a data de 20/02/2018. (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1041186 Nr: 42151-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA CARVALHO LEITE, DELFINA MORENO 

DOS SANTOS, NIZETE GANACEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:14087, DENÉZIO PIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.087

 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

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009931-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA LEITE (EMBARGANTE)

FRANCISCO DA SILVA LEITE COMERCIO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos etc. 1. Primeiramente, Com fulcro no artigo 4ª da Lei 1060/50 e no 

capitulo 2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

(CNGC), concedo ao embargante os benefícios da Justiça Gratuita até que 

se prove o contrário. Ressalto o dever moral da parte embargante em 

noticiar imediatamente a este juízo a cessação da condição de 

hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas 

judiciais, caso silencie a verdade. 2. Para a interposição de Embargos à 

Execução Fiscal ressalto que não se aplica nas Execuções Fiscais a 

dispensa de garantia do juízo, ante o contido no art. 16, § 1º da LEF, 

inclusive a matéria já fora objeto de Incidente de Recurso Repetitivo, tendo 

o Superior Tribunal de Justiça firmado o seguinte entendimento: “Em 

atenção ao princípio da especializada da LEF, mantido com a reforma do 

CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 

– artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos – não 

se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo 

específico, qual seja o art. 16 §1º da Lei n. 6830/80 que exige 

expressamente a garantia para apresentação dos embargos à execução 

fiscal.” (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJE 31/05/2013)” - Grifei 3. 

Assim sendo, diante do certificado no id nº 9125778, determino a 

intimação da parte devedora para, querendo[1], indicar bem em garantia ao 

débito, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Vindo aos autos a manifestação, ou 

decorrido o prazo in albis, o que deverá ser certificado, retorne à 

conclusão. 5. Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. 

Cuiabá, 31 de julho de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] 

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DO BEM OFERECIDO À 

PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA 

A SUBSTITUIÇÃO DO BEM. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento no sentido de que não se pode extinguir os embargos à 

execução, face à insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o 

embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para 

reforço de penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 19/05/2003)2. Agravo regimental a que se 

nega provimento.(AgRg no REsp 1.109.989-SP(2008/0272608-5),1ª 

Turma,Relator Ministro Sérgio Kukina, D.J. 26.11.2013)” – grifos 

acrescidos.
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Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 0504600-02.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARECOLOGICA.COM COMERCIO D E  P R O D U T O S 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Portanto, a competência para 

processar o feito é da Vara de Execução Fiscal. Diante de todo o exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 0504600-02.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARECOLOGICA.COM COMERCIO D E  P R O D U T O S 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (REQUERIDO)

 

Requerente: Pctell Informática Ltda. – ME (Solarecologica.com Eletrônicos 

Ltda. – ME) Requerida: Estado de Mato Grosso Vistos etc. Pctell 

Informática Ltda. – ME (Solarecologica.com Eletrônicos Ltda. – ME), 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Declaratória de 

Nulidade e Inexigibilidade de Título Executivo c/c Pedido Liminar de 

Cancelamento dos Efeitos do Protesto em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, também devidamente qualificado. Por decisão de id nº. 4630363 

fora determinado para que a parte autora, no prazo de 30 (trinta), dias 

emendasse a exordial para corrigir o valor dado à causa e recolher as 

custas processuais. Regularmente intimada, a parte exequente deixou 

transcorrer “in albis” o prazo legal, conforme certificado no id nº. 5044126. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Título Executivo c/c Pedido 

Liminar de Cancelamento dos Efeitos do Protesto proposta por Pctell 

Informática Ltda. – ME (Solarecologica.com Eletrônicos Ltda. – ME), em 

desfavor do Estado de Mato Grosso. Pois bem, diante da inércia da parte 

autora no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o 

prosseguimento do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada 

senão o indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência 

pátria, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO 

DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO 

DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1º, DO 

CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando 

Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009). ANTE AO EXPOSTO, e 

por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a petição inicial nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em verba 

honorária, ante a inexistência do contraditório. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. P. I. e 

Cumpra-se. Cuiabá, 01 de agosto de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500798-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos etc... 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 2. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 27 de março 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023583-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANSONE PACHECO OAB - SP160078 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista a interposição dos presentes Embargos à 

Execução Fiscal distribuído por dependência à Ação Executiva nº 

1012692-49.2016.8.11.0041 em tramite por este Juízo, determino que se 

proceda ao devido apensamento, vindo-me a seguir conclusos os autos. 

2. Certifique o Sr. Gestor Judiciário quanto ao oferecimento de garantia ou 

efetivação da penhora nos autos da execução fiscal nº 

1012692-49.2016.8.11.0041. 3. Compulsando aos autos, verifico a 

ausência do recolhimento das custas processuais, razão pela qual 

determino a intimação da parte embargante para que efetue o seu 

recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. 4. Em seguida, renove-se a conclusão. Cuiabá, 14 de 

agosto de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0501859-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL (AUTOR)

FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO (AUTOR)

ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA (AUTOR)

RICARDO KNOEPFELMACHER (AUTOR)

JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO (AUTOR)

OI S.A (AUTOR)

LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE (AUTOR)

JULIO CESAR PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ANA TEREZA BASILIO OAB - RJ74802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc. 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 2. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 14 de agosto 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 610 Nr: 22-63.1999.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Paraná Peças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036/MT

 Vistos.

Os autos vieram conclusos em razão do ajuste firmado nos presentes 
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autos, em que são partes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e a empresa COMERCIAL PARANÁ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, 

em audiência realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania em Matéria Ambiental de Cuiabá.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o TAC acostado nestes autos formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO e a empresa COMERCIAL PARANÁ 

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, na forma do art. 487, inciso III, do CPC/2015.

Decorrido o prazo de eventual recurso, proceda-se às anotações de 

praxe.

Ao final do prazo estipulado para cumprimento do TAC, dê-se vista ao 

Parquet para ciência e manifestação.

 P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33164 Nr: 746-37.2017.811.0082

 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: HEMOPROT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FRIGORÍFICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO DA 

SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KARINA MARTINS GALENTI 

DE MELIM - OAB:214243, FLAVIA PETERSEN MORETTI - OAB:OAB/MT 

7.353, GISELE GLAUDÊNCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

7.335, WALTER JOSE M. GALENTI - OAB:173.827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

REVOGO a liminar anteriormente concedida e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos, denegando a ordem mandamental, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I 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.Com o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22073 Nr: 825-89.2012.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABADIO JOSÉ CUNHA JUNIOR, WILLIAN 

GUSMÃO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Soares de 

Campos Neto - OAB:23651, Carlos Frederick da S. I. de Almeida - 

OAB:7355 A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9405, Kalynca Silva Inez 

de Almeida - OAB:15.598, Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera 

- OAB:7.031

 REJEITO as teses defensivas apresentadas pelos denunciados, por 

conseguinte, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

12-6-2018, às 15:00h.INTIMEM-SE o representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL e as doutas Defesas.Os mandados deverão ser 

cumpridos no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos itens 2.5.3 e 3.3.13, 

III, “a”, da CNGJ - Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça. Decorrido o prazo sem a devolução dos mandados 

devidamente cumpridos, comunique-se o fato à d. Diretora do Foro, a fim 

de que sejam tomadas as medidas pertinentes ao caso, visando à 

responsabilização do meirinho.Por fim, INTIME-SE a defesa do denunciado 

ABADIO para, no prazo de 05 (cinco) dias, adequar o rol de testemunhas 

ao número máximo previsto no art. 401 do CPP, sob pena de indeferimento 

da prova.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá, 15 de janeiro de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34306 Nr: 1503-31.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionísio Neves de Souza 

Filho - OAB:3646, TÂNIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926

 Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pela JF 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, objetivando a extinção da execução fiscal, sob alegação de 

ilegitimidade passiva.

O Município de Cuiabá apresentou manifestação às fls. 13/136, 

requerendo a desistência da ação de execução em virtude do 

cancelamento do crédito.

É o relatório.

 Decido.

 A executada sustenta a ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel 

objeto da infração deixou de ser da sua propriedade desde 2009.

Juntou aos autos cópia da escritura pública demonstrando que o imóvel é 

de propriedade da Ginco Alfa Incorporações Ltda, por meio de permuta 

realizada antes da lavratura do auto de infração (fl. 44/50).

O Município de Cuiabá, por sua vez, reconheceu a ilegitimidade passiva. 

Senão, vejamos:

“(...) Inclusive, o cadastro imobiliário dessa Edilidade, recentemente 

atualizou a inscrição imobiliária n. 02.2.34.027.0292.001, confirmado que o 

imóvel localizado na Rua Abiu, Quadra 03, Lote 02, Área de Expansão 

Urbana Oeste, Cuiabá/MT, através de diligência ‘in loco’ é realmente aquele 

descrito na respectiva matrícula, passando a identificar empresa Florais 

do Valle Incorporações Imobiliárias LTDA como proprietária, consoante 

consultas em anexo ”. (sem destaque no original)

Dessa forma, resta configurada a ilegitimidade passiva ad causam da 

executada JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA nesta ação.

Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade, para 

reconhecer a ilegitimidade passiva da executada JF EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, bem como julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

Deixo de condenar o exequente nas custas e despesas processuais, eis 

que isento. Contudo, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

85, §8º do CPC.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38429 Nr: 426-50.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CALDAS, GUILHERME CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE CADASTRO 

AMBIENTAL, SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA/SEMA/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, consistente 

na determinação para que os impetrados analisem o pedido administrativo 

em que busca a emissão Cadastro Ambiental Rural - CAR que tramita na 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e que, não havendo pendências, 

seja aprovado no âmbito do processo eletrônico n. MT69963/2017.

2. Por cautela, o pedido de liminar será apreciado após as informações 

prestadas pelas autoridades coatoras.
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3. Assim, notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem 

necessárias (artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

4. Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no 

prazo de 10 (dez) dias (artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).

5. Decorrido o prazo, com ou sem informações, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos, com urgência, para a apreciação do pedido de liminar.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

Varas Criminais

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488534 Nr: 28002-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDA, RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14.443, LUDMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - OAB:, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878

 Intimar as defesas dos Réus para, no prazo legal (prazo comum), 

apresentar Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 511573 Nr: 4231-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI FRANÇA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE N.º 4231-34.2018 (CÓDIGO: 511573)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

INDICIADO: CLAUDINEI FRANCA DA COSTA

 Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de CLAUDINEI FRANCA DA 

COSTA, qualificado nos autos, preso em 06.02.2018, pela suposta prática 

do crime tipificado no artigo 155, do Código Penal.

 O APF foi homologado, concedendo-se a liberdade provisória ao indiciado 

(fls. 21/23).

Assim, não havendo outras providências a serem tomadas neste 

momento, aguarde-se a chegada do Inquérito Policial e trasladem-se as 

cópias necessárias, arquivando-se os autos em seguida.

Ciência ao Ministério Público.

Cuiabá-MT, 16 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.: 405105 Nr: 9634-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDSES, WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Considerando a extensa pauta de audiências e a demora decorrente 

das inúmeras redesignações ocorridas, por ausência das partes, o que 

prejudica tanto os réus da ação quanto à sociedade que anseia justiça e 

celeridade na prestação da tutela jurisdicional, e considerando, ainda, que 

o titular Dr. Luiz Fernando Lopes Navarro tomou ciência da audiência 

designada, conforme se vê à fl. 164, NOMEIO somente para o ato, o Dr. 

Rodrigo Isnenghi Costa OAB 23.314/O para o patrocínio da defesa dos 

acusados Luís Eduardo e Wender, a quem arbitro os honorários no valor 

de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) a serem suportados pelo Estado de 

Mato Grosso.

III – Declaro encerrada a instrução.

IV – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

V – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 RODRIGO ISNENGHI COSTA

 Advogado nomeado

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460447 Nr: 174-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON HENRIQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFERSON HENRIQUE DOS SANTOS, 

Filiação: Vilma Aparecida Henrique Afonso e Simonis Nelson dos Anjos, 

data de nascimento: 03/10/1987, brasileiro(a), natural de Rio Brilhante-MS, 

solteiro(a), zelador de terminais coletivo, Telefone 9292-5756. 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: No dia 25 de dezembro de 2016, por volta das 22:10 hs, 

o denunciado acima qualificado, consciente e voluntariamente, com animus 

furandi, tentou subtrair coisas alheias móveis pertencentes à Empresa NT 

Materiais Elétricos, situada à Rua Para João XXIII, 580, Bairro Poção, nesta 

capital, não tendo consumado o intento delitivo por circunstâncias alheias 

à sua vontade.

Despacho: AUTOS CÓDIGO Nº 460447Vistos etc.Acolho a manifestação 

ministerial. Cite-se como requerido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de 

fevereiro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz 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, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 495206 Nr: 34450-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO RIBORES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ROBERTO RIBORES PEREIRA, 

Filiação: Luzia Ribores Pereira e Ivanildo Nunes Pereira, data de 

nascimento: 13/03/1987, brasileiro(a), natural de Coxim-MS, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 
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responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 14 de setembro de 2017, por volta das 16:30 hs, 

no Posto São Matheus, situado à Avenida A, no Bairro Distrito Industrial, 

nesta cidade, o ora denunciado subtraiu R$ 440,00 (quatrocentos e 

quarenta reais) em espécie, da vítima Vanderlei Hosting, que estava em 

seu veículo de trabalho - um caminhão da empresa Trans Resgate - 

estacionado no referido estabelecimento.

Despacho: AUTOS CÓDIGO Nº 495206Vistos etc.Acolho a manifestação 

ministerial. Cite-se como requerido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de 

fevereiro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz 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, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 505472 Nr: 44460-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN BARROS LEITE, ALOISIO GUMERCINDO 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:21274/MT

 Intimo a defesa do acusado ALOISIO, para, no prazo legal, apresentar 

resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 342281 Nr: 2176-86.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL EDUARDO DA CONCEIÇÃO JUNIOR, 

MAURÍCIO CHAGAS DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:10793/MT

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 IV – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 KEYTHISON MARELO DE ARRUDA FARIA

Advogado de defesa (Maurício)

DEYWISON PAULA DE MORAES

Advogado de defesa (Daniel)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 359238 Nr: 21730-07.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAILSON CAMPOS ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTOVÃO ANGELO DE 

MOURA - OAB:

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

IV – Intime-se o defensor do réu Juailson Campos Ortiz para que, em 05 

dias, justifique a ausência à audiência, ou, em igual prazo, apresente 

renúncia ao mandato, sob pena de se configurar abandono de causa, o 

que, além de constitui infração disciplinar, rende ensejo à imposição de 

multa de 10 a 100 salários mínimos (art. 34, inciso XI, do EOAB e 265 do 

CPP).

V – Nomeio, apenas para este ato, o advogado Dr. Rodrigo Isnenghi Costa 

OAB 23.314/O para patrocinar a defesa do réu Juailson Campos Ortiz, a 

quem arbitro os honorários no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) a 

serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

VI - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 RODRIGO ISNENGHI COSTA

 Advogado nomeado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 380789 Nr: 22535-23.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC ROBSON DE OLIVEIRA FAUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB:, 

RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Considerando a extensa pauta de audiências e a demora decorrente 

das inúmeras redesignações ocorridas, por ausência das partes, o que 

prejudica tanto os réus da ação quanto à sociedade que anseia justiça e 

celeridade na prestação da tutela jurisdicional, e considerando, ainda, que 

o titular Dr. Luiz Fernando Lopes Navarro tomou ciência da audiência 

designada, conforme se vê à fl. 178, NOMEIO somente para o ato, o Dr. 

Rodrigo Isnenghi Costa OAB 23.314/O para o patrocínio da defesa dos 

acusados Eric Robson de Oliveira Faustino, a quem arbitro os honorários 

no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) a serem suportados pelo 

Estado de Mato Grosso.

III – Declaro encerrada a instrução.

IV – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 V - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 RODRIGO ISNENGHI COSTA

 Advogado nomeado

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385043 Nr: 27078-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKANAKY NOVRE DOS SANTOS 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAKANAKY NOVRE DOS SANTOS 
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NASCIMENTO, Cpf: 03392866105, Rg: 1679214-9, Filiação: Marcele dos 

Santos Nascimento e Ediney Nobre do Nascimento, data de nascimento: 

26/11/1990, brasileiro(a), natural de Itabuna-BA, convivente, Telefone 

65-92127250 marcele. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR QUALQUER DOS SUCESSORES DO RÉU ACIMA 

QUALIFICADO PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

COMPAREÇA NESTE JUÍZO PARA LEVANTAMENTO DA FIANÇA 

DEPOSITADA NESTES AUTOS, SOB PENA DE PERDIMENTO.

Despacho/Decisão: Cód.: 385043Vistos, etc.Os autos encontram-se com 

audiência designada.Contudo, vieram-me conclusos após certificado à fl. 

65 pelo gestor substituto desta vara, o qual deixou de cumprir a decisão 

anterior devido não ter sido encaminhado o armamento constante na 

referida decisão a este Fórum.Todavia, em diligências realizadas por este 

Gabinete, foi realizado contato com o setor de apreensões e este informou 

que o referido armamento encontra-se devidamente apreendido naquele 

setor, sendo uma Pistola Taurus, calibre 380, a qual até a presente data 

não foi destinada.Desta forma, em que pese não haver informações nos 

autos quanto à remessa do referido armamento, cumpra-se integralmente 

a decisão de fl. 64.Às providências.Cuiabá - MT, 22 de setembro de 

2017.LIDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz 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, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 74487 Nr: 6544-17.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR FRÓES, EDNEY SANTANA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SOLVA PINHEIRO - 

OAB:17573, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS PARA 

COMPARECEREM À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

23/03/2018 ÀS 13:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 74487 Nr: 6544-17.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR FRÓES, EDNEY SANTANA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SOLVA PINHEIRO - 

OAB:17573, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS PARA 

COMPARECEREM À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

23/03/2018 ÀS 13:00 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 479599 Nr: 19384-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ATILA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016/MT

 Código n. 479599 Vistos etc.(...).Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO DE 

RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada pelo réu CARLOS 

ATILA DE ALMEIDA, nos moldes já delineados, deixando de aplicar 

qualquer das medidas cautelares diversas da prisão e previstas na Lei nº 

12.403/2011 porque, ao que parece, incabíveis ao caso, pelo menos por 

ora, devendo o réu permanecer recolhido até ulteriores deliberações.No 

mais, oficie-se à Secretaria de Segurança Pública para, no prazo de 05 

(cinco), disponibilizar as imagens do local, no horário e dia, em que o 

delito, em tese, praticado, qual seja, ponto de ônibus, em frente a loja 

Planeta City Lar, na Avenida Fernando Corrêa, Bairro Coxipó, nesta 

cidade, dia 24 de maio de 2017, do período das 23h30 às 01h30.Intime-se. 

Ciência ao MP. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 20 de 

fevereiro de 2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 355359 Nr: 17153-83.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO ALMEIDA DE SOUZA, LUIS FELIPE 

JUNIOR ALVES DA CONCEIÇÃO, ANERIEL DE SOUZA AMORIM, BRUNO 

ARAUJO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, MARLAN FERREIRA DA SILVA - 

OAB:8020/MT

 INTIMAR OS DRS. ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB/MT 

12.819, MARLAN FERREIRA DA SILVA OAB/MT 8.020, GUILHERME 

HOMEM BRAZIL BARBOSA OAB/MT 19526/O, WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS OAB/MT 20883/O E JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB/MT 

10.455, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 05 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 15:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 350559 Nr: 11691-48.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO MIRANDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 INTIMAR O DR. PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB/MT 10405 DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 09 DE MARÇO DE 

2018 ÀS 15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 403695 Nr: 8103-62.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PAULO PIRES DE MIRANDA FILHO, 

HELENILTON DE PAULA SOARES, ONÉSIMO JOSÉ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300/MT, JOSÉ CARLOS PINTO - OAB:2286/MT

 INTIMAR O DR. HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE OAB/MT 4300 E DR. 

JOSÉ CARLOS PINTO OAB/MT 2286 DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2018 ÀS 13:30 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 476111 Nr: 15989-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM BRUNO VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863

 Vistos etc.

 Declaro encerrada a instrução criminal, de modo que determino que se dê 

vista dos autos ao Ministério Público e após a defesa.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 496720 Nr: 35927-25.2017.811.0042

 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): THIAGO AUGUSTO NUNES PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, JOANA AMABILE MORO SILVA - 

OAB:20376/O, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos etc.

 Homologo a desistência requerida pelo Parquet.

No mais, declaro encerrada a instrução criminal, de modo que determino 

que se dê vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, bem como para que 

apresente as alegações finais no prazo legal.

 Após, conclusos.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 450795 Nr: 27872-22.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 476111 Nr: 15989-44.2017.811.0042

 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): WILLIAM BRUNO VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 500913 Nr: 39935-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DUARTE CAMPOS, EMERSON DE 

MORAES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência pugnada pelo Ministério Público.

 Declaro encerrada a instrução criminal, de modo que determino que se dê 

vista dos autos ao Ministério Público para que manifeste sobre o pedido de 

revogação, bem como para que apresente as alegações finais.

Após, conclusos.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 503301 Nr: 42377-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOMINGUES DE JESUS, JHONATAN 

RAFAEL DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karine Aparecida Brinquedo 

Benides - OAB:23227, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18188/MT

 Impulsiono NOVAMENTE estes autos para intimar a(s) patrona(s) 

constituída(s) Dra. karine Aparecida Brinquedo Benides, para que devolva 

os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas 

da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 450795 Nr: 27872-22.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT

 Vistos etc.

 Considerando a ausência do advogado do acusado, CONDENO o Estado 

de Mato Grosso a pagar em favor do Dr. Sebastião Moura da Silva, os 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 1,5 URH, ou seja, R$ 1252,08, 

conforme a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 

8.906/94. Para tanto, determino a imediata expedição da certidão 

pertinente para fim de cobrança, na forma do Provimento nº 

09/07-CGJ/MT.

Homologo a desistência pugnada pelo Ministério Público.

 Visando a realização do interrogatório do acusado, designo a data de 

28/02/2018, às 13h50min para sua oitiva.

Requisitem-se o acusado. Intime-se o advogado constituído. Os presentes 

saem intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 487925 Nr: 27469-19.2017.811.0042

 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): DIOGO LUCIO CORREIA DE CASTRO, 

JEFFERSON SILVA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Lucio Correia de 

Castro - OAB:23276, RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - 

OAB:23276

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

413/417, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO a segregação cautelar JEFFERSON SILVA BISPO.OFICIE-SE 

ao r. juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca (Código n° 476384), 

informando-o sobre a prisão do réu Jeferson neste processo.INTIMEM-SE 

as defesas dos réus para apresentarem seus memoriais finais.Às 

providências. Expediente necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 504624 Nr: 43638-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Valadares Silva - 

OAB:23270, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT

 Impulsiono NOVAMENTE estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 158640 Nr: 5996-21.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CONCEIÇÃO LAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:

 Intimação da defesa para manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 316133 Nr: 15197-03.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ESTEVAM SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado TIAGO 

ESTEVAM SOARES, em relação ao delito tipificado no art. 12 da Lei n. 

10.826/2003, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 9.099/95, e 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos.Condeno o acusado 

ao pagamento das custas processuais.DA PERDA DA FIANÇA:Da análise 

dos autos, verifico que o acusado TIAGO ESTEVAM SOARES deixou de 

cumprir as condições que lhe foram impostas no prazo de suspensão, o 

que motivou, inclusive, o reconhecimento da Extinção da Punibilidade do 

acusado.Não se pode olvidar que a suspensão condicional do processo 

se trata de um instituto de política criminal, benéfico ao acusado, que visa 

a evitar a sua sujeição a um processo penal, cuja aceitação da proposta 

depende eminentemente da sua livre vontade, sendo certo que, caso 

discordasse dos seus termos, poderia recusá-la, situação em que o 

processo retomaria o seu curso normal, dando-se início à instrução 

probatória e ao respectivo julgamento, observado o devido processo 

legal.Por outro lado, o acusado foi beneficiado com o sursis processual e, 

apesar de não ter cumprido todas as obrigações que assumiu, em razão 

do decurso do prazo de suspensão sem revogação do benefício, foi 

reconhecida a Extinção da Punibilidade do acusado.É certo que quando o 

acusado prestou a fiança também se comprometeu a comparecer a todos 

os atos do processo, bem como não mudar de endereço sem comunicar 

este Juízo, de modo que o descumprimento das condições que lhe foram 

impostas por ocasião da fiança ensejará a sua perda, nos termos do 

artigo 341 do Código de Processo Penal.(...) DECRETO A PERDA DA 

FIANÇA recolhida às fls. 22/32.DETERMINO que o valor da fiança, após a 

dedução das custas processuais, (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 158640 Nr: 5996-21.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CONCEIÇÃO LAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:

 Vistos etc.Considerando o disposto no artigo 25 da Lei nº 

10.826/2003;Considerando o disposto no artigo 1º da Resolução nº 

134/2011 do CNJ;Considerando o disposto no Provimento nº 

05/2017-CGJ;Considerando o teor do Ofício circular nº 

01/2018/GAB/J-Aux;Considerando que a(s) arma(s) de fogo e/ou 

munição(ões) já foi(ram) periciada(s) e o competente laudo já foi juntado 

aos autos;Considerando que a(s) arma(s), e/ou acessório(s), e/ou 

munição(ões) não mais interessa(m) à persecução penal no presente feito 

criminal;DETERMINO o cumprimento imediato das seguintes providências:a) 

a intimação das partes (acusação e defesa) sobre o resultado da perícia 

acostada aos autos se ainda não foram cientificadas do seu conteúdo, 

sendo desnecessária a intimação do Ministério Público se o laudo pericial 

instruiu a denúncia ou, da Defesa, se esta retirou os autos em carga após 

a juntada do laudo pericial, devendo ser certificado o ocorrido;b) a 

intimação de eventual terceiro de boa-fé identificado e apontado nos autos 

como proprietário da(s) arma(s) de fogo e/ou munição(ões) apreendidas 

para manifestar o seu interesse na restituição, no prazo improrrogável de 

05 (cinco) dias;c) cumpridas as providências contidas nos itens 

anteriores, certifique-se e remetam-se a(s) arma(s), acessório(s), ou 

munição(ões) apreendidos nestes autos ao Comando do Exército, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para os fins do artigo 25 da 

Lei nº 10.826/2003.Ressalto, por fim, que a providência contida no item “c” 

(acima) não deverá ser cumprida nas seguintes hipóteses:i) quando não 

houver laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da(s) arma(s) de 

fogo e/ou munição(ões) apreendida(s), caso em que deverá ser 

requisitada a urgente realização da perícia à autoridade policial 

competente, com posterior intimação das partes do seu conteúdo, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para a entrega do laudo em 

juízo;ii) quando houver pedido de restituição da(s) arma(s) de fogo e/ou 

munição(ões) pendente de julgamento definitivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 325937 Nr: 5548-77.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINO SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:12487-B/MT

 Vistos etc.Considerando o disposto no artigo 25 da Lei nº 

10.826/2003;Considerando o disposto no artigo 1º da Resolução nº 

134/2011 do CNJ;Considerando o disposto no Provimento nº 

05/2017-CGJ;Considerando o teor do Ofício circular nº 

01/2018/GAB/J-Aux;Considerando que a(s) arma(s) de fogo e/ou 

munição(ões) já foi(ram) periciada(s) e o competente laudo já foi juntado 

aos autos;Considerando que a(s) arma(s), e/ou acessório(s), e/ou 

munição(ões) não mais interessa(m) à persecução penal no presente feito 

criminal;DETERMINO o cumprimento imediato das seguintes providências:a) 

a intimação das partes (acusação e defesa) sobre o resultado da perícia 

acostada aos autos se ainda não foram cientificadas do seu conteúdo, 

sendo desnecessária a intimação do Ministério Público se o laudo pericial 

instruiu a denúncia ou, da Defesa, se esta retirou os autos em carga após 

a juntada do laudo pericial, devendo ser certificado o ocorrido;b) a 

intimação de eventual terceiro de boa-fé identificado e apontado nos autos 

como proprietário da(s) arma(s) de fogo e/ou munição(ões) apreendidas 

para manifestar o seu interesse na restituição, no prazo improrrogável de 

05 (cinco) dias;c) cumpridas as providências contidas nos itens 

anteriores, certifique-se e remetam-se a(s) arma(s), acessório(s), ou 

munição(ões) apreendidos nestes autos ao Comando do Exército, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para os fins do artigo 25 da 

Lei nº 10.826/2003.Ressalto, por fim, que a providência contida no item “c” 

(acima) não deverá ser cumprida nas seguintes hipóteses:i) quando não 

houver laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da(s) arma(s) de 

fogo e/ou munição(ões) apreendida(s), caso em que deverá ser 

requisitada a urgente realização da perícia à autoridade policial 

competente, com posterior intimação das partes do seu conteúdo, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para a entrega do laudo em 

juízo;ii) quando houver pedido de restituição da(s) arma(s) de fogo e/ou 

munição(ões) pendente de julgamento definitivo.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 360167 Nr: 22873-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SANTI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 Vistos etc.Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

pelo Ministério Público contra o(s) acusado(s) acima nominado(s), eis que 

preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e inocorrentes as hipóteses 

do art. 395 do mesmo Códex.No mandado de citação, deverá constar a 

obrigatoriedade do oficial de justiça indagar ao(aos) acusado(s) se ele(s) 

pretende(em) constituir advogado ou se o juiz deve nomear um Defensor 

Público para patrocinar a sua defesa e, neste caso, as razões pelas quais 

não têm a intenção de contratar um defensor (CNGC, art. 1.373, § 3º).Não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), citado(s), 

não constituir(rem) defensor, fica desde já nomeado o Defensor Público 

oficiante nesta Comarca para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 

por 10 (dez) dias.Aportando a resposta inicial e havendo alegação de 

alguma das situações previstas no art. 397, incisos I a IV, do CPP, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias.Sem 

prejuízo do cumprimento das determinações contidas nos §§ anteriores, 

DESIGNO DESDE JÁ AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para 14/ 03/2018 às 

14:00 HS.Depreque-se a oitiva das testemunhas residentes fora dos 

limites territoriais desta comarca, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o 

cumprimento da missiva.Certifique-se o que constar no distribuidor local e 

requisite-se folha de antecedentes junto ao Instituto de Identificação do 

Estado de Mato Grosso, Instituto Nacional de Identificação e Distribuidor da 

Comarca de residência do(s) acusado(s).Requisite-se a apresentação 

do(s) acusado(s) preso(s) (CPP, art. 399, § 1º).Intime(m)-se o(s) 

ofendido(s) da data da audiência de instrução (CPP, art. 201, § 

2º) .Havendo f iança, proceda-se a sua v inculação ao 

processo.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 380510 Nr: 22260-74.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE DE MORAES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ DO 

NASCIMENTO DA SILVA - OAB:18211

 Vistos.

 1. Intime-se o acusado pessoalmente para que, no prazo de 10 dias, 

comprove o cumprimento dos itens V, VI e VII do termo de fls. 67/69, sob 

pena de revogação do benefício.

 2. Com a informação, ou se o acusado não se manifestar no prazo 

estabelecido, ouça-se o MP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 325937 Nr: 5548-77.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINO SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:12487-B/MT

 Intimação para a defesa manifestar acerca do laudo pericial.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 330803 Nr: 11101-08.2012.811.0042

 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): WENDELL DE PAULA METRAN, EWELTON 

TROVISCO MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência do Despacho de fls. 143 (sessão de instrução designada para o 

dia 15.03.2018, às 14h30min):

 " VISTOS EM CORREIÇÃO. Seguindo entendimento do Pretório Excelso, o 

interrogatório dos réus será realizado depois da oitiva das testemunhas, 

ao final da instrução. (STF. Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, 

julgado em 03.03.2016 – Info 816). Outrossim, DESIGNO a sessão de 

instrução para o dia 15.03.2018, às 14h30min, oportunidade em que será 

realizada a oitiva das testemunhas de acusação Leonardo Dotta, Helton 

Flávio de Moraes e Marcos Roberto Sovinski. Expeça-se o necessário 

para a realização do ato. Às providências."

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 499597 Nr: 38695-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

 Em razão da distribuição desta missiva a este Juízo, designo o dia 20 de 

março de 2018 às 15h15min para cumprimento do deprecado.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de janeiro 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.: 436056 Nr: 12312-40.2016.811.0042

 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): ILSON FERNANDES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos, etc.

Em sendo tempestiva, RECEBO a apelação interposta pela defesa do 

acusado ILSON FERNANDES CORDEIRO (fl. 116). De consequência, 

intime-se a defesa para que apresentas as razões recursais, no prazo 

legal.

Feito isso, dê-se vista ao d. Promotor de Justiça para oferecimento das 

contrarrazões, no prazo legal

Devidamente instruído o feito, remeta-se ao E. TJ/MT, com as cautelas de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 165 de 340



estilo.

Considerando o paradeiro desconhecido do réu, INTIME-O acerca da 

sentença condenatória via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 486431 Nr: 26065-30.2017.811.0042

 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): BRUNO CASSIO RODRIGUES DE AGUIAR, 

WANER BELMIRO TEIXEIRA SILVA JUNIOR, KETNNY CRISTINY DA SILVA 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ PALHARI - 

OAB:19255, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT

 Vistos, etc.

Visando esgotar as tentativas de notificação pessoal da ré KETNNY 

CRISTINY DA SILVA BITTENCOURT, reexpeça-se o mandado de 

notificação de fl. 178, fazendo constar o seguinte endereço cadastrado 

no Sistema Apolo: Rua Urubupunga, Quadra 29, Lote 05 (Lote Terra 

Nova), Bairro Mapim, VARZEA GRANDE/MT, CEP 78143-398.

Com relação ao pedido de fls. 193, protocolizado em 19.12.2017, JULGO-O 

por prejudicado em razão da perda superveniente do seu objeto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 424936 Nr: 30996-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PROCOPIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser 

considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor 

MARCELO PROCÓPIO DO NASCIMENTO, vulgo “MARCELINHO”, brasileiro, 

solteiro, lavador de carro, natural de Chapada dos Guimarães/MT, nascido 

em 17/08/1992, portador do RG n. 1699272-5 SSP/MT, filho de Josneide 

Procópio do Nascimento, residente e domiciliado na Rua J, n. 683, bairro 

Nova Conquista, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (Cinco) anos e 03 (Três) 

meses de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de 

multa em 525 (Quinhentos e Vinte e Cinco) dias, que atento ao art. 60, 

caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do 

condenado, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.FIXO o regime prisional de início no 

SEMIABERTO.Considerando que o sentenciado iniciará o cumprimento da 

pena no regime semiaberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade 

o processo e julgamento de eventual recurso, devendo, para tanto, ser 

expedido ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor.DETERMINO a incineração 

da substância entorpecente apreendida e destruição dos objetos que 

guardam relação com o ilícito (colher, prato, linha e plástico).DECRETO o 

perdimento em favor da União do dinheiro apreendido (R$ 67,00), já que 

evidencia ser oriundo do tráfico, porquanto ausente prova da origem 

lícita.Por se tratar de processo que o regime inicial foi fixado no semiaberto 

e o condenado aguardará em liberdade o processo e julgamento de 

eventual recurso, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, 

DEIXO de determinar a expedição de Guia de Execução Provisória, 

devendo-se aguardar o regular trânsito em julgado.Custas pelo 

condenado, não cobráveis no momento, na forma do §3º, do art. 98, do 

novo Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 20 de Fevereiro de 

2018.Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 460915 Nr: 740-53.2017.811.0042

 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): LEDA MARIA CHAVES, JOSE CRISTIANO 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO ( ROSANA ESTEVES MONTEIRO ) - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO ( 

DAVID BRANDÃO ) - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando os denunciados JOSE CRISTIANO ALVES 

DA SILVA e LEDA MARIA CHAVES como incurso nos artigos da lex 

repressiva nela mencionados. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03/04/2018, às 16:15 horas, intimando-se as 

testemunhas arroladas nãos autos.Havendo nos autos informação de que 

o réu JOSE CRISTIANO ALVES DA SILVA esta detido da Cadeia Pública de 

Campo Novo do Parecis (fls. 105/107), EXPEÇA-SE Carta Precatória para 

seu interrogatório na mencionada comarca, instruindo a missiva com cópia 

da denúncia, dos depoimentos prestados na fase policial e da defesa 

preliminar ajuizada em favor do mesmo.Com relação a ré LEDA MARIA 

CHAVES, diante do seu paradeiro desconhecido nos autos em razão de 

ter se mudado de endereço sem comunicar ao juízo da causa (fl. 101), 

DETERMINO sua citação da ação penal e intimação para o ato instrutório 

via edital (CPP, art. 361).Intimem-se e requisitem-se as testemunhas 

arroladas nos autos, dando-se ciência ao Promotor de Justiça e aos 

Defensores Públicos (Titular e Substituta).Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2018.Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes NetoJUIZ DE DIREITO

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 503216 Nr: 42298-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO JUCA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MATOS DA SILVA - 

OAB:10.689/MS

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, WILSON 

MATOS DA SILVA OAB/MS 10.689, para que tome ciência da audiência 

designada para o dia 27 de fevereiro de 2018 às 13h20min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 362965 Nr: 2239-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDA, FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Fernandes - OAB:8343

 Intimar o advogado de defesa Dr. Elisson Aparecido de Souza Almeida, 

OAB/MT 12937, para comparecer em audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 20/04/2018, às 16h30min, bem como apresentar em 

juízo as testemunhas de defesa para serem ouvidas no r. ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 468287 Nr: 8179-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9.996

 .Desta feita, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa de entrega da arma 

neste juízo e DETERMINO que o réu comprove nos autos, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, a renovação do registro referente a arma 

em comento.Decorrido o prazo sem a comprovação, oficie-se à DEDDICA 

para que dê integral cumprimento à busca e apreensão determinada às fls. 

47/48.Comprovada a renovação do registro no prazo supramencionado, 
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vista ao Ministério Público para manifestação, e, após, conclusos.Não 

obstante a determinação supra, dando prosseguimento ao feito, tendo em 

vista que não foram alegadas preliminares e não se achando presentes 

quaisquer das hipóteses do artigo 397 do CPP, a permitir, nessa quadra, a 

absolvição sumária, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 02/05/2018 às 15h45min.Intimem-se as partes e testemunhas arroladas 

nos endereços informados conforme cota ministerial.Depreque-se a oitiva 

das testemunhas que residirem fora da Comarca, com prazo de 30 (trinta) 

dias para cumprimento.Expeça-se o necessário para a realização do 

a t o . C i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  e  à  D e f e n s o r i a 

Pública.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 468287 Nr: 8179-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9.996

 Intimar os advogados Dr. Bruno Ferreira Alegria, OAB/MT 9996, Dra. 

Michelle Cristina Costa Rangel, OAB/MT 6983 para comparecerem em 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/05/2018, às 

15h45min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 495028 Nr: 34276-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ISAURI DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, RAFAEL 

AUGUSTO DE BRITO OAB/MT 13.631, para que tome ciência da audiência 

designada para o dia 27 de fevereiro de 2018 às 13h40min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 510807 Nr: 3466-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIRA BIANCA BELEM 

TOMASONI - OAB:45.149/PR, MILTON CÉSAR DA ROCHA - 

OAB:46.984/PR

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MAIRA 

BIANCA BELEM TOMASONI OAB/PR 45.149, MILTON CÉSAR DA ROCHA 

OAB/PR 46.984 para que tome ciência da audiência designada para o dia 

13 de março de 2018 às 13h20min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 492776 Nr: 32142-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CURZZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO LUIZ PAULINI - 

OAB:12.867/SC

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ROBERTO 

LUIZ PAULINI OAB/SC 12.867, para que tome ciência da audiência 

designada para o dia 27 de fevereiro de 2018 às 15h40min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 509480 Nr: 2250-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE NADAI 

- OAB:73.694/PR

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, 

LEONARDO SANTOS DE NADAI OAB/PR 73.694, para que tome ciência da 

audiência designada para o dia 27 de fevereiro de 2018 às 15h00min.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 382510 Nr: 24386-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO GASPARINI, MARLI GUIMARAES 

MARIANO, MAURO RENATO BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FREITAS 

FERNANDES - OAB:OAB/MS 19.171, Helder Guimarães Mariano - 

OAB:OAB/MS 18941, LUCIWALDO DA SILVA ALTHOFF - OAB:OAB/MS 

12.895

 Ante o exposto, REJEITO AS TESES DEFENSIVAS EM RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO e com fundamento no artigo 5º, LXXVIII, CF, por economia 

processual e eficiência, sem prejuízo de eventual extinção do processo na 

forma do artigo 397 do Código de Processo Penal. Desde já, em obediência 

ao disposto no artigo 399 do CPP, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 05 de agosto de 2018, às 14h00min.Intimem-se e 

requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.Intimem-se, ainda, os 

acusados, Defesa e Ministério Público. Expeça-se, imediatamente, o 

necessário, inclusive eventuais CARTAS PRECATÓRIAS, com prazo de 30 

dias, intimando-se as partes da expedição da carta precatória.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.Marcos Faleiros 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 323890 Nr: 3172-21.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059/MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado os advogados de 

defesa para que apresentem alegações finais, na forma de memoriais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 31168 Nr: 7285-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6027-B, ALESSANDRO ALMEIDA TARCISIO DA SILVA - 

OAB:4667, EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342, JOSÉ EDUARDO DE 

SOUZA NEVES - OAB:4681, LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - 

OAB:3934, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042

 Autos nº 7285-23.2009.811.0042

 ID: 31168

VISTOS ETC.
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Dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

A guia provisória já foi expedida nos autos ID. 436743. Assim, 

comunique-se ao juízo da execução o trânsito em julgado, encaminhando 

as cópias de praxe.

Após, ao arquivo, procedendo-se às anotações, comunicações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 15 de fevereiro de 2018.

SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 348867 Nr: 9837-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO MORTOZA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SILLAS LACERDA - 

OAB:4.454-A, TÚLIO MORTOZA LACERDA - OAB:15.039

 Autos nº 9837-19.2013.811.0042

 ID: 348867

VISTOS ETC.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa do acusado para se 

manifestarem acerca da necessidade ou não da realização de diligências 

complementares (art. 402 do CPP).

 Nada sendo requerido ou decorrido o prazo, passem às alegações finais, 

na ordem e prazo legais.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2017.

SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 504435 Nr: 43461-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado do acusado 

Marcos Vinicius Almeida Pacheco, Dr. Paulo Romas Godinho, para que 

apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 348928 Nr: 9896-07.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR CORREA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSEMAR CORREA DE LIMA, Cpf: 

02549248163, Rg: 17306019, Filiação: Josefa Orminda Correa de Moraes 

e Antonio Ribeiro de Lima, data de nascimento: 02/05/1986, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, convivente, armador de ferragem, Telefone 

9325-9624. 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: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado JOSEMAR CORREA 

DE LIMA, brasileiro, nascido em 02/05/1986, natural de Cuiabá/MT, filho de 

Antônio Ribeiro de Lima e Josefa Orminda Correa de Moraes, residente e 

domiciliado na Rua 21, quadra 10, lote 08, bairro Dom Bosco, nesta Capital, 

nas penas do delito previsto no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c 

art. 61, inciso II, alínea “f”, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código 

Penal, razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada, em 

observância ao disposto no artigo 68, caput, do mesmo Códex.O artigo 21 

do Decreto-Lei nº 3.688/41 prevê em seu preceito secundário pena de 

prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não 

constitui crime.III. 1. Circunstâncias Judiciais.Atento às circunstancias 

judiciais do artigo 59, do Código Penal, tenho que: i. A culpabilidade do 

acusado, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, 

considerando que o acusado praticou o delito com violência doméstica e 

familiar contra a mulher, se traduz num maior grau de reprovação, 

contudo, referida peculiaridade será considerada como circunstância 

agravante na segunda fase da dosimetria; ii. Não possui antecedentes 

criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em 

julgado; iii. A conduta social, sem elementos suficientes para aferição; iv.A 

personalidade do acusado, sem elementos técnicos para aferição; v. O 

motivo do crime se deu em virtude da irritação do réu com o choro da filha 

menor do casal, já que a vítima estava tentando fazer com que a criança 

deixasse de se alimentar do leite materno, o que valoro em desfavor do 

réu, uma vez que não se mostra proporcional ou justificável a prática 

violenta na forma empregada; vi. As circunstâncias do crime não 

interferiram na ação delituosa; vii. As consequências do delito são 

próprias do tipo; viii. Não ficou comprovado que o comportamento da vítima 

contribuiu para a prática delitiva. Em razão disso, FIXO a pena BASE em20 

(vinte) dias de prisão simples. III. 2. Circunstâncias Agravantes e 

Atenuantes.Considero a aplicação da circunstância agravante do artigo 

61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi 

cometido com violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da 

lei específica, majorando a pena em mais 10 (dez) dias, encontrando a 

pena intermediária de 30 (trinta) dias de prisão simples. No caso, há que 

se reconhecer a circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 

65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, por ter o acusado confessado 

espontaneamente em juízo a prática do crime e, considerando a sua 

preponderância em relação à agravante já reconhecida, atenuo a pena em 

15 (quinze) dias, FIXANDO a pena INTERMEDIÁRIA em 15 (quinze) dias de 

prisão simples, por entender justa e necessária a reprovação do 

crime.Não há mais circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem 

consideradas. III. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.Não há 

causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.Ante 

o exposto, torno DEFINITIVA a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, 

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.Outrossim, tendo em vista o caráter 

punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo a necessidade da 

implementação de Medidas com o fim de erradicar a violência contra a 

Mulher, a teor do disposto na Convenção de Belém do Pará e, sendo a 

substituição de pena uma medida socialmente recomendável ao caso 

concreto, com fundamento no artigo 44, §2º, do Código Penal, SUBSTITUO 

a pena privativa de liberdade pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À 

COMUNIDADE em entidade social sem fins lucrativos, a ser indicada pelo 

Juízo da Execução.DEIXO de fixar valor mínimo de danos, pelas razões já 

esposadas.DEIXO de condenar o acusado ao pagamento das custas 

processuais, tendo em vista que foi assistido pela Defensoria Pública 

durante todo o processo, demonstrando não possuir aptidão para arcar 

com este ônus.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública Criminal.Após o trânsito em julgado, lance o 

nome do acusado no rol dos culpados, oficiando-se ao Instituto Nacional 

de Identificação, Instituto de identificação de Mato Grosso e ao Tribunal 

Regional Eleitoral, para as anotações de praxe, e, cumpridas as 

finalidades, inclusive expedição de Guia Execução Penal, ao arquivo com 

todas as baixas pertinentes.Às providências.Cuiabá-MT, 15 de julho de 

2016.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 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

 Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva de WALMERSON RUAS DA 

SILVA, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 147 do Código Penal 

Brasileiro, em desfavor da vítima JOILZA CLOTILDES PADILHA, no qual, 

por meio da decisão de 27/29, foi decretada a prisão preventiva do 

acusado, sendo cumprido o mandado de prisão em 08/02/2018, estando 

ele segregado desde então.Às fls. 52/72, o acusado, por meio do seu 

advogado, requer a revogação da sua prisão preventiva, argumentando, 

resumidamente, que não oferece perigo à sociedade; é primário, tem 

emprego e residência fixa, não havendo motivos para a manutenção de 

sua segregação e, caso não seja esse o entendimento do Juízo, que seja 

substituída a prisão preventiva por medida cautelar.[...]. Destarte, não 

vislumbrando mais presentes os requisitos ensejadores da custódia 

preventiva, esperando ter acautelado o meio e proporcionado ao acusado 

uma reflexão melhor sobre seus atos, com fundamento no art. 316 do CPP, 

REVOGO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA e, DETERMINO a imediata 

SOLTURA do acusado WALMERSON RUAS DA SILVA, se por outro 

motivo não estiver preso.De outro lado, visando evitar que o acusado volte 

a perseguir a vítima, DECRETO medidas cautelares diversas da prisão, 

determinando O MONITORAMENTO ELETRÔNICO através da colocação de 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no acusado, pelo prazo de 03 (três) meses, 

bem como de entrega de BOTÃO DE ALERTA à vítima, ficando o acusado 

proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) 

metros.EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA.Antes da 

soltura do indiciado, INTIME-SE IMEDIATAMENTE A OFENDIDA sobre o 

conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06), 

especialmente sobre a soltura do acusado, bem como para fazer a 

retirada do botão do pânico.Em não sendo localizada, PROMOVA-SE A 

IMEDIATA SOLTURA DO INDICIADO, independentemente de tal 

intimação.NOTIFIQUE-SE o Representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO.CUMPRA-SE.Às providências.Cuiabá, 20 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.: 510283 Nr: 3008-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARLON DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21536/O

 Trata-se de Auto de prisão em Flagrante do representado BRUNO 

MARLON DAS NEVES, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 129, 

§ 9.º do Código Penal, em face da vítima MARIA DE LOURDES MONTEIRO 

DE ARAUJO, ocorrida em 28/01/2018 e convertida em Prisão Preventiva 

por meio de decisão proferida em audiência de custódia (termo de fls. 

24).Às fls. 27/38, o acusado, por meio do seu advogado, requereu a sua 

“Liberdade Provisória”, argumentando, em síntese que não agrediu a 

vítima, que foi agredida por se envolver uma briga com uma suposta 

amante do acusado; que é primário e possui residência fixa e ocupação 

lícita e que caso seja condenado cumprirá a pena em regime menos 

gravoso do que o que se encontra.Juntou os documentos de fls. 39/61[...]. 

Ademais, espera-se que lapso temporal, que compreende o 

encarceramento do acusado, tenha sido o suficiente para o acautelamento 

do meio, afastando, a priori, o risco à incolumidade física da vítima, 

evitando, desta forma a ocorrência de fatos novos muito mais 

graves.Destarte, não vislumbrando mais presentes os requisitos 

ensejadores da custódia preventiva, esperando ter acautelado o meio e 

proporcionado ao acusado uma reflexão melhor sobre seus atos, com 

fundamento no art. 316 do CPP, REVOGO o DECRETO DE PRISÃO 

PREVENTIVA e, DETERMINO a imediata SOLTURA do acusado BRUNO 

MARLON DAS NEVES, se por outro motivo não estiver preso.EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-o imediatamente em liberdade, se por 

outro motivo não tiver que permanecer preso. Antes da soltura do 

indiciado, INTIME-SE IMEDIATAMENTE A OFENDIDA sobre o conteúdo da 

presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Em não sendo localizada, 

PROCEDA-SE A IMEDIATA SOLTURA.CIÊNCIA ao Ministério Público. Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 425146 Nr: 261-94.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIO VIEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896/MS

 XXVIII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo parcialmente procedente o pedido confeccionado na peça inaugural 

pela acusação e, por corolário, condeno o réu Otanio Vieira de Freitas, 

brasileiro, casado, comerciante, RG nº 1125211-1 SSP/MT, CPF nº 

616.215.441-68, natural de Mundo Novo-MT, nascido aos 17/05/1974, filho 

de Adelino de Freitas Neto e Margarida Vieira de Freitas, residente e 

domiciliado na Rua 02, Quadra 20, Lote 04, Bairro São José II, nesta 

Capital, como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9º, c/c art. 147, c/c 

art. 61, II, “f”, c, todos do CP, cujas penas, in abstrato são de detenção de 

03 (três) meses a 03 (três) anos e detenção de 01 (um) mês a 06 (seis) 

meses ou multa, respectivamente:1.Cálculo da penaCrime:Lesão Corporal 

– (CP, art. 129, § 9º)Pena in abstrato:Detenção de 03 (três) meses a 03 

(três) anos.LXXV.Tendo sido reconhecida a prática de concurso material, 

aplico ao condenado, cumulativamente, a penas privativas de liberdade, 

conforme estatui o art. 69 do CP, pelo que estabeleço ao mesmo pena 

privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção somada a 02 (dois) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção, o qual totaliza 05 (cinco) meses e 

15 (quinze) dias de detenção.Do regime de cumprimento de 

penaLXXVII.Levando-se em conta a pena que deverá o condenado 

cumprir, estabeleço para cumprimento desta pena o regime aberto, nos 

termos do disposto na alínea “c”, do § 2º, do art. 33, do CP. A pena deverá 

ser cumprida em casa do albergado ou em estabelecimento adequado (CP, 

art. 33, § 1º, “c”).LXXXIII.Custas na forma da lei.LXXXIV.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 163053 Nr: 10381-12.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMO CEZÁRIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do réu para apresentar 

alegações finais no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 401790 Nr: 6063-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUZIO JOÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 169 de 340



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9053/MT, Dr. Marco Cezar Rosada - OAB/MT 5.868 - OAB:, Drª. 

Sebastiana Santana da Silva - OAB/MT 18.328 - OAB:, MARCIO 

ROGERIO SANTANA - OAB:16220/MT, MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do réu para apresentar 

alegações finais no prazo de cinco dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429717 Nr: 5259-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DAVID SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAQUELINE DE FRANÇA BRAGANÇA, 

Cpf: 05952626190, Rg: 1622244-0, Filiação: Lourdes de França e Roberto 

Constantino Bragança, data de nascimento: 10/06/1994, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 9285-5835. 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: XIII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu 

Wesley David Souza de Oliveira, vulgo “boininha”, brasileiro, solteiro, 

nascido em 12/01/1991, natural de Cuiabá, filho de Hélio de Oliveira e 

Francisca Ivonete de Souza, residente e domiciliado na Rua Principal, 

Bairro Primeiro de Março, chaveiro em frente ao mercado sinhá, nesta 

Capital, como incurso nas sanções do artigo 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, 

todos do CP, nos termos disposto no art. 386, IV, do CPP.XIV.Intime-se a 

vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.XV.Procedam-se 

as anotações e comunicações constantes no artigo 1.453da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.XVI.Transitado em 

julgado, procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.XVII.Isento de custas.XVIII.P. R. I. .C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444869 Nr: 21703-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BOMDESPACHO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO BOMDESPACHO DUARTE, Cpf: 

24202827104, Rg: 3380238, Filiação: Lucila Garcia Duarte e Ancleto 

Crispim da Cruz, data de nascimento: 27/11/1961, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, pintor, Telefone 93037177. 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: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, oferece 

denuncia contra BENEDITO BOMDESPACHO DUARTE, acima qualificado, 

pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 12/11/2014 o denunciado 

ameaçou por meio de palavras, de causar mal grave e injusto a vítima 

LAURA MARIA DA LUZ LIMA, e de tudo mais que constam nos autos, 

encontra-se o denunciado incurso no ART. 147 "CAPUT", C/C ART. 61 

INCISO II,ALINEA "F" DO CP. C/C A LEI Nº 11340/06.

Despacho: Vistos etc.I.Acolho a cota ministerial retro.II.Cite-se o acusado, 

via edital, nos termos do art. 361, do CPP.III.Intimem-se.IV.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 483908 Nr: 23648-07.2017.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RMDCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSE MARCIA DA COSTA DUARTE, Rg: 

8434034, Filiação: Maria Auxiliadora da Costa Duarte e João Batista da 

Costa Duarte, data de nascimento: 13/11/1972, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, do lar, Telefone (65) 99247-5666. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ?julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, 

confirmo a decisão liminar proferida, mantendo, destarte, as medidas 

protetivas em favor da vítima pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a 

partir da decisão que deferiu a presente medida, salvo se a vítima, ora 

autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não mais 

necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo. Conste no expediente de intimação da sentença advertência de 

que, caso a vítima não compareça em juízo para pleitear a continuidade 

das medidas protetivas e comprovar a necessidade da continuação das 

mesmas, ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de 

urgência, concedidas, nesses autos, initio littis.?Publique-se a presente 

sentença no Diário de Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no 

preceptivo do art. 205, § 3º, do CPC.?Intimem-se as partes acerca desta 

sentença com os benefícios do art. 212 do CPC.?Sendo negativa a 

intimação da vítima da presente sentença por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.XVIII.Decorrido 

o prazo de sem manifestação da vítima quanto à necessidade de 

manutenção das medidas protetivas; havendo medida de bloqueio de bens 

ou outras de natureza patrimonial e não existindo ação cível em curso 

nessa Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos autos e 

oficie-se ao Cartório competente informando sobre a revogação da 

medida.XIX.Decorrido o prazo sem manifestação da vítima quanto à 

necessidade de manutenção das medidas protetivas, havendo medida 

protetiva de suspensão de posse de arma de fogo, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao superior hierárquico do agressor informando sobre a 

revogação da medida protetiva.XX.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de 

assistência judiciária . Deixo de condenar o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado.XXI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite.XXII.Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se 

o feito ao arquivo.XXIII.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, JOÃO PAULO SOARES 
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PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347858 Nr: 8619-53.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNEI LEITE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNEI LEITE DA CRUZ, Cpf: 

02959835158, Rg: 19186444, Filiação: Lucia Leite da Cruz e Francisco 

Assis Souza Cruz, data de nascimento: 28/02/1990, brasileiro(a), natural 

de Rosario Oeste-MT, convivente, desempregado. 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: V.Posto isto, conheço dos embargos e os julgo parcialmente 

procedente e, por corolário retifico a sentença de fls.150/162, para que 

passe a constar a seguinte alteração no quadro de dosimetria de 

pena:FundamentaçãoPenaPena base:Consideradas e verificadas as 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 68 

do CP, estabeleço a pena base em:06 (seis) meses de 

detenção.Agravantes:Considerando que não houve nenhuma agravante 

no vertente caso, mantenho a pena em:06 (seis) meses de 

detenção.Atenuantes:Considerando a presença da atenuante prevista no 

art. 65, III, d, do CP, reduzo a pena em 03 (três) meses de detenção, 

passando a pena para: 03 (três) meses de detenção.Causas de 

aumento/diminuição de pena e pena definitiva:Não verifiquei, no vertente 

caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de 

pena, pelo que torno definitiva a pena em: 03 (três) meses de 

detenção.VI.Mantenho inalterados os demais parágrafos da referida 

sentença.VII.Cumpra-se, integralmente, a referida sentença, considerando 

a retificação acima realizada.VIII.Intime-se.IX.Cumpra-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385611 Nr: 27676-23.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VITOR MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO NUNES - 

OAB:3352

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO VITOR MARTINS DE ALMEIDA, 

Rg: 20069308, Filiação: Eva Mantins da Cruz e Vitor Geraldo de Almeida, 

data de nascimento: 30/06/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, pedreiro, Telefone 9920-8492/9924-2239. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO RÉU DA DECISÃO A SEGUIR:

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Compulsando os autos verifico que o 

advogado do réu, a despeito de intimado, não se manifestou nos autos (fl. 

73).II.Posto isto, determino seja novamente intimado o advogado do réu 

para que se manifeste nos autos, conforme restou determinado 

preteritamente. III.Caso a defesa do réu não se manifeste novamente, após 

intimação, determino seja intimado o réu para que compareça perante a 

Secretaria do Juízo e informe se o advogado que consta nos autos ainda 

patrocina sua defesa ou para que constitua novo defensor, caso tenha 

desconstituído o referido advogado.IV.Intimem-se.V.Cumpra-se com 

urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425146 Nr: 261-94.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIO VIEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896/MS

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OTANIO VIEIRA DE FREITAS, Cpf: 

61621544168, Rg: 1125211-1, Filiação: Adelino Freitas Neto Margarida V. 

de Freitas, data de nascimento: 17/05/1974, natural de Mundo Novo-MS, 

casado(a), comerciante, Telefone 9999-4725. 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: XXVIII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, julgo parcialmente procedente o pedido confeccionado na 

peça inaugural pela acusação e, por corolário, condeno o réu Otanio 

Vieira de Freitas, brasileiro, casado, comerciante, RG nº 1125211-1 

SSP/MT, CPF nº 616.215.441-68, natural de Mundo Novo-MT, nascido aos 

17/05/1974, filho de Adelino de Freitas Neto e Margarida Vieira de Freitas, 

residente e domiciliado na Rua 02, Quadra 20, Lote 04, Bairro São José II, 

nesta Capital, como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9º, c/c art. 

147, c/c art. 61, II, “f”, c, todos do CP, cujas penas, in abstrato são de 

detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos e detenção de 01 (um) mês 

a 06 (seis) meses ou multa, respectivamente:1.Cálculo da 

penaCrime:Lesão Corporal – (CP, art. 129, § 9º)Pena in abstrato:Detenção 

de 03 (três) meses a 03 (três) anos.XXIX.Seguindo fielmente os passos 

estatuídos pelo art. 68 de nosso estatuto repressivo, passo ao cálculo da 

pena a ser imposta, observando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 

do CP; as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes) e as causas de 

diminuição ou aumento de pena.1.1 - Análise das circunstâncias 

judiciaisXXX.Nos termos do art. 68de nosso estatuto repressivo passo a 

analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo códex 

com vistas à fixação da pena base.A) Da culpabilidadeXXXI.No tocante ao 

exame da culpabilidade prefacialmente é cogente desenredar que, na 

verdade, não se trata de exame da culpabilidade propriamente dita, mas, 

antes, de exame do grau de culpabilidadedo condenado, haja vista ser 

insofismável a presença in casu dos elementos componentes da 

culpabilidade, tendo em linha de estima que, caso não estivessem 

presentes tais elementos, seguramente o réu teria sido isento de pena e 

absolvido. XXXII.No vertente caso, o conjunto probatório coligido no bojo 

dos autos não demonstra nada que mereça destaque além do descrito no 

tipo penal, impondo-se, portanto, um baixo grau de reprovação sobre a 

conduta do réu.B. Dos antecedentesXXXIII.Os antecedentes “... são dados 

atinentes à vida pregressa do réu na seara criminal”. Para Rogério Greco, 

os antecedentes “dizem respeito ao histórico criminal do agente que não 

se preste para efeitos de reincidência”.XXXIV.Consoante estatui a Súmula 

444 do STJ , inquéritos policiais e ação penal em curso não servem para 

aumento de pena, de modo que somente as condenações com trânsito em 

julgado, que não sirvam para caracterização da reincidência, podem ser 

levadas em conta para fins de maus antecedentes. XXXV.No vertente 

caso, observo que o réu é primário. C. Da conduta socialXXXVI.A conduta 

social “... É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a 

sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e 

vizinhança etc.”.XXXVII.No vertente caso, no tocante à conduta social do 
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condenado verifico que não há nos autos elementos capazes de deslindar 

sua conduta social.D. Da personalidade do agenteXXXVIII.A personalidade 

do agente “... É o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, 

pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações 

penais”.XXXIX.Oportuno destacar que o STJ, segundo informativo nº 

0506, por sua quinta turma, firmou entendimento de que “Havendo 

registros criminais já considerados na primeira e na segunda fase da 

fixação da pena (maus antecedentes e reincidência), essas mesmas 

condenações não podem ser valoradas para concluir que o agente possui 

personalidade voltada à criminalidade”, sob pena de ferir o princípio ne bis 

in idem.XL.No vertente caso, quanto à personalidade do agente, o conjunto 

probatório coligido no bojo dos autos não nos fornece elementos 

suficientes para uma cabal avaliação da índole do condenado. Não há, 

portanto, elementos concretos aptos a demonstrar que a personalidade do 

condenado seja deturpada, desviada e/ou voltada à prática de delitos.E. 

Dos motivos do crimeXLI.Os motivos do crime “... são os fatores psíquicos 

que levam a pessoa a praticar o crime ou a contravenção penal”.XLII.Essa 

circunstância judicial para ter cabimento não pode caracterizar elementar 

do tipo penal, elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), qualificadora, 

causa de aumento ou de diminuição de pena, atenuante ou agravante . 

XLIII.No vertente caso, a vítima declarou que o acusado lhe agrediu após 

uma discussão envolvendo o filho do casal, questão de disciplina do 

menor (CD – fl. 124 – nos minutos 04min30s/07min15s), o que nos faz 

ilacionar que o fator psíquico que o levou a cometer o delito foi o fato de 

se sentir contrariado com a atitude da vítima em relação ao filho menor em 

comum do casal. Note-se que essa circunstância judicial deverá ser 

levada em consideração para elevação da pena do réu, nos termos do 

disposto no parágrafo anterior.F. Das circunstâncias do crime XLIV.As 

circunstâncias do crime “... São os dados acidentais, secundários, 

relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como 

o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua 

prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o 

relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”.XLV.No caso em apreço 

verifico como circunstância merecedora de registro apenas o 

relacionamento conflituoso existente entre o agente e a vítima, os quais 

convivem maritalmente por mais de quinze anos e tiveram dois filhos.G. 

Das consequências do crimeXLVI.As consequências do crime “... 

Envolvem o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em 

desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade”.XLVII.Note-se 

que o medo provocado na vítima é consequência natural do crime e, 

portanto, não pode servir como fator de aumento da pena, “... ao contrário 

do trauma certamente causado em seus filhos menores quando o crime é 

por eles presenciado...”. Grifei.XLVIII.No caso em comento, as lesões e os 

dissabores experimentados pela vítima não deixam de ser uma 

consequência natural dos ilícitos praticados no âmbito doméstico e familiar, 

não transcendendo, portanto, ao resultado típico, de modo que essa 

circunstância judicial não poderá ser considerada como fator de aumento 

de pena.H. Do comportamento da vítimaXLIX.O comportamento da vítima “... 

É a atitude da vítima que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do 

crime... Fácil concluir, portanto, que se trata de circunstância judicial 

neutra ou então favorável ao réu, mas que nunca pode ser utilizada para 

prejudicá-lo...”.L.No vertente caso, não verifico nenhuma ação da vítima 

que tenha contribuído para a prática do delito em questão.1.2 Da dosagem 

da pena privativa de liberdadeLI.Aferidas as circunstâncias judiciais passo 

à dosagem da pena na forma do art. 68 do CP, conforme quadro 

abaixo:FundamentaçãoPenaPena base:Consideradas e verificadas as 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 68 

do CP, estabeleço a pena base em:06 (seis) meses de 

detenção.Agravantes:Não havendo nenhum agravante no vertente caso, 

m a n t e n h o  a  p e n a  e m : 0 6  ( s e i s )  m e s e s  d e 

detenção.Atenuantes:Considerando a presença da atenuante prevista no 

art. 65, III, d, do CP, reduzo a pena em 03 (dois) meses de detenção, 

passando a pena para: 03 (três) meses de detenção.Causas de 

aumento/diminuição de pena e pena definitiva:Não verifiquei, no vertente 

caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de 

pena, pelo que torno definitiva a pena em: 03 (três) meses de 

detenção.2.Cálculo da penaCrime:Ameaça – (CP, art. 147)Pena in 

abstrato:Detenção de 01 (um) mês a 06 (seis) meses ou mutlaLII.Seguindo 

fielmente os passos estatuídos pelo art. 68 de nosso estatuto repressivo, 

passo ao cálculo da pena a ser imposta, observando-se as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do CP; as circunstâncias legais (atenuantes e 

agravantes) e as causas de diminuição ou aumento de pena.1.1 - Análise 

das circunstâncias judiciaisLIII.Nos termos do art. 68de nosso estatuto 

repressivo passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 

59 do mesmo códex com vistas à fixação da pena base.B) Da 

culpabilidadeLIV.No tocante ao exame da culpabilidade prefacialmente é 

cogente desenredar que, na verdade, não se trata de exame da 

culpabilidade propriamente dita, mas, antes, de exame do grau de 

culpabilidadedo condenado, haja vista ser insofismável a presença in casu 

dos elementos componentes da culpabilidade, tendo em linha de estima 

que, caso não estivessem presentes tais elementos, seguramente o réu 

teria sido isento de pena e absolvido. LV.No vertente caso, o conjunto 

probatório coligido no bojo dos autos não demonstra nada que mereça 

destaque além do descrito no tipo penal, impondo-se, portanto, um baixo 

grau de reprovação sobre a conduta do réu.B. Dos antecedentesLVI.Os 

antecedentes “... são dados atinentes à vida pregressa do réu na seara 

criminal”. Para Rogério Greco, os antecedentes “dizem respeito ao 

histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de 

reincidência”.LVII.Consoante estatui a Súmula 444 do STJ , inquéritos 

policiais e ação penal em curso não servem para aumento de pena, de 

modo que somente as condenações com trânsito em julgado, que não 

sirvam para caracterização da reincidência, podem ser levadas em conta 

para fins de maus antecedentes. LVIII.No vertente caso, observo que o 

réu é primário. C. Da conduta socialLIX.A conduta social “... É o estilo de 

vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, 

ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc.”.LX.No 

vertente caso, no tocante à conduta social do condenado verifico que não 

há nos autos elementos capazes de deslindar sua conduta social.D. Da 

personalidade do agenteLXI.A personalidade do agente “... É o perfil 

subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se 

tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais”.LXII.Oportuno 

destacar que o STJ, segundo informativo nº 0506, por sua quinta turma, 

firmou entendimento de que “Havendo registros criminais já considerados 

na primeira e na segunda fase da fixação da pena (maus antecedentes e 

reincidência), essas mesmas condenações não podem ser valoradas para 

concluir que o agente possui personalidade voltada à criminalidade”, sob 

pena de ferir o princípio ne bis in idem.LXIII.No vertente caso, quanto à 

personalidade do agente, o conjunto probatório coligido no bojo dos autos 

não nos fornece elementos suficientes para uma cabal avaliação da índole 

do condenado. Não há, portanto, elementos concretos aptos a demonstrar 

que a personalidade do condenado seja deturpada, desviada e/ou voltada 

à prática de delitos.E. Dos motivos do crimeLXIV.Os motivos do crime “... 

são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o crime ou a 

contravenção penal”.LXV.Essa circunstância judicial para ter cabimento 

não pode caracterizar elementar do tipo penal, elemento subjetivo do tipo 

(dolo ou culpa), qualificadora, causa de aumento ou de diminuição de 

pena, atenuante ou agravante . LXVI.No vertente caso, a vítima declarou 

que o acusado lhe ameaçava no sentido de que ela não o denunciasse, 

não tomasse nenhuma providencia legal contra o mesmo (CD – fl. 124 – 

nos minutos 10min50s/12min28s), o que nos faz ilacionar que o fator 

psíquico que o levou a cometer o delito foi o fato de querer coagir a vítima 

a não o denunciar, a fim de que ficasse impune dos delitos que praticou 

contra a vítima. Note-se que essa circunstância judicial deverá ser levada 

em consideração para elevação da pena do réu, nos termos do disposto 

no parágrafo anterior.F. Das circunstâncias do crime LXVII.As 

circunstâncias do crime “... São os dados acidentais, secundários, 

relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como 

o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua 

prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o 

relacionamento entre o agente e o ofendido etc”.LXVIII.No caso em apreço 

verifico como circunstância merecedora de registro apenas o 

relacionamento conflituoso existente entre o agente e a vítima, os quais 

convivem maritalmente por mais de quinze anos e tiveram dois filhos.G. 

Das consequências do crimeLXIX.As consequências do crime “... 

Envolvem o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em 

desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade”.LXX.Note-se 

que o medo provocado na vítima é consequência natural do crime e, 

portanto, não pode servir como fator de aumento da pena, “... ao contrário 

do trauma certamente causado em seus filhos menores quando o crime é 

por eles presenciado...”. Grifei.LXXI.No caso em comento, a ameaça e os 

dissabores experimentados pela vítima não deixam de ser uma 

consequência natural dos ilícitos praticados no âmbito doméstico e familiar, 

não transcendendo, portanto, ao resultado típico, de modo que essa 

circunstância judicial não poderá ser considerada como fator de aumento 
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de pena. Contudo, o mesmo não se pode dizer quanto à filha menor que, 

no vertente caso, presenciou a ameaça, conforme relatado pela vítima em 

juízo (CD - fl.124 – nos minutos 14min30s/15min14s), versão esta 

corrobora pela oitiva da testemunha Iolanda, a qual declarou que as 

discussões ocorridas entre a vítima e o réu eram sempre na frente das 

crianças (CD – fl. 124 – no tempo 01h05min49s/ 01h06min15s).H. Do 

comportamento da vítimaLXXII.O comportamento da vítima “... É a atitude da 

vítima que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime... Fácil 

concluir, portanto, que se trata de circunstância judicial neutra ou então 

favorável ao réu, mas que nunca pode ser utilizada para 

prejudicá-lo...”.LXXIII.No vertente caso, não verifico nenhuma ação da 

vítima que tenha contribuído para a prática do delito em questão.1.2 Da 

dosagem da pena privativa de liberdadeLXXIV.Aferidas as circunstâncias 

judiciais passo à dosagem da pena na forma do art. 68 do CP, conforme 

quadro abaixo:FundamentaçãoPenaPena base:Consideradas e verificadas 

as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 

68 do CP, estabeleço a pena base em:02 (dois) meses de 

detenção.Agravantes:Considerando a presença da agravante prevista no 

art. 61, II, “f”, do CP, aumento a pena 15 dias de detenção, passando a 

p e n a  p a r a : 0 2  ( d o i s )  m e s e s  e  1 5  ( q u i n z e )  d i a s  d e 

detenção.Atenuantes:Não havendo nenhuma atenuante no vertente caso, 

mantenho a pena em: 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção.Causas de aumento/diminuição de pena e pena definitiva:Não 

verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou 

de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 02 (dois) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção.LXXV.Tendo sido reconhecida a 

prática de concurso material, aplico ao condenado, cumulativamente, a 

penas privativas de liberdade, conforme estatui o art. 69 do CP, pelo que 

estabeleço ao mesmo pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de 

detenção somada a 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o 

qual totaliza 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.Da 

detraçãoLXXVI.Considerando que o condenado não foi preso em 

flagrante, deixo de realizar a detração.Do regime de cumprimento de 

penaLXXVII.Levando-se em conta a pena que deverá o condenado 

cumprir, estabeleço para cumprimento desta pena o regime aberto, nos 

termos do disposto na alínea “c”, do § 2º, do art. 33, do CP. A pena deverá 

ser cumprida em casa do albergado ou em estabelecimento adequado (CP, 

art. 33, § 1º, “c”).Da Substituição da Pena e do SursisLXXVIII.Sendo o 

crime praticado mediante violência torna-se incabível in casu a 

substituição prevista no art. 44do CP, por força do que estabelece o incs. I 

do referido artigo.LXXIX.Não preenchendo o condenado o requisito 

disposto no inciso II do art. 77 do CP, também não faz jus ao benefício do 

art. 77do CP.LXXX.Tratando-se, in casu, de réu solto, deixo de observar a 

Súmula n. 716 do STF , assim como as disposições da Resolução n. 

113/2010 do CNJ .LXXXI.Após o trânsito em julgado da sentença para o 

MP, volvam-me conclusos para análise da prescrição com base na pena 

em concreto, conforme preconizado pelo § 1º do art. 110 do CP . 

LXXXII.Após o trânsito em julgado da sentença para ambas as partes:?

comunique-se o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o Cartório Distribuidor e 

o Instituto Nacional de Identificação, acerca desta condenação;?

expeça-se guia de execução penal, a qual deverá se fazer acompanhar 

das peças e requisitos talhados nos arts. 1º, incs. I a XIII e 2º, § 3º, da 

Resolução n. 113 do CNJ. Após, encaminhe-se ao Juízo responsável pela 

execução penal. Observe o Cartório que, conforme estatui o § 1º do art. 

2º da Resolução n. 113/2010 do CNJ , caso esteja o réu preso, a guia de 

recolhimento definitiva deverá ser expedida ao juízo competente no prazo 

máximo de 5 dias, contados da data do trânsito em julgado da 

sentença;LXXXIII.Custas na forma da lei.LXXXIV.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, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459575 Nr: 37004-06.2016.811.0042

 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: MDGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4340/B/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILTON DE SOUZA LIMA, Filiação: Daura 

Barreto de Lima e Manoel de Souza Lima, data de nascimento: 16/07/1958, 

brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, casado(a), vendedor, 

Telefone 9287-4629. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA propôs ação de 

SEPARAÇÃO JUDICIAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE 

TUTELA COM PEDIDO DE LIMINAR em face de NILTON DE SOUZA LIMA. 

Consta da exordial que viveram em matrimônio durante 05 anos, não 

tiveram filhos. Ocorre que, nos últimos 12 meses, o requerido, na condição 

de desempregado e fazendo bicos, passou a agredir e possuir conduta 

extremamente violenta com a requerente, onde apesar de estar dormindo 

em quarto separado dentro da residência, faz questão de mostrar que 

possui uma faca. Recentemente o requerido vem fazendo ameaças contra 

a vida da requerente, onde afirma que vai acabar com a sua raça, com a 

sua vida. Portanto, o seu afastamento da residência se impõe por cautela 

e prevenção, visto que as ameaças estão sendo mais constantes na vida 

da requerente. Bem como ainda requer uma determinação de uma 

distância proibida da residência da requerente, determinando ao final que 

a liminar seja confirmada por sentença, requer que os bens sejam 

mantidos com a propriedade da requerente, em face de os mesmos terem 

sido adquiridos anteriormente ao seu casamento com regime parcial de 

bens. Estando o Requerido em local incerto e não sabido, requer a 

imediata citação por edital.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.O feito deverá correr em segredo de 

justiça.II.Trata-se de ação cautelar de separação judicial de corpos c/c 

pedido de antecipação de tutela.III.A autora tem por desiderato a 

concessão liminar de separação de corpos, sem a oitiva da parte 

contrária, para autorizar o afastamento do requerido do lar 

conjugal.IV.Apregoa a autora em epitome, que as partes uniram-se em 

matrimonio no dia 25 de julho de 2009, sob o regime de comuhão parcial de 

bens, no entanto, o casal convive maritalmente há 12 anos, sendo certo 

que a vida em comum chegou ao fim por desentendimentos entre as 

partes; que durante esse relacionamento não tiveram filhos; afirma ainda 

que possui 02 imoveis que foram adiquiridos anteriormente ao casamento; 

que na constância do casamento não adquiriram bens.V.O sucesso do 

pedido liminar de afastamento do requerido do lar depende da 

demonstração dos requisitos que emolduram todo e qualquer pedido 

cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora.VI.Em sede de 

violência doméstica o fumus boni iuris consiste na demonstração de 

indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

conforme se pode inferir o teor talhado no preceptivo do art. 22 da Lei n. 

11.340/06, segundo o qual “constatada a prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de 

imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes 

medidas...”. Grifei.VII.Compulsando os autos verifico pelos documentos 

acostados aos autos (fls. 24 e verso) que há indícios de que a autora foi 

vítima de violência doméstica e familiar nos moldes da Lei n. 11.340/06, 

estando, portanto, presente o fumus boni iuris.VIII.No tocante ao periculum 

in mora, observo que, segundo narra a autora, o comportamento abusivo 

do requerido traz riscos à integridade física, emocional e patrimonial da 

requerente, impondo-se, portanto, o deferimento do pedido liminar em 

comento.IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, defiro o pedido liminar e, por corolário:•determino o 

afastamento do requerido do domicilio, podendo o mesmo retirar seus 

pertences pessoais e, ainda,•proíbo o requerido de se aproximar da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite de 1.000 

metros.X.Preenchendo a peça proemial os requisitos essenciais (CPC, 

arts. 319 e 320) e não sendo caso de improcedência liminar do pedido 
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(CPC, art. 332), designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

07/03/2017, às 14h20min, observando a antecedência mínima de 30 dias, 

conforme estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será 

realizada pelo conciliador desse juízo, o qual devera observar o 

procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as 

partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do 

art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas 

pela lei de assistência judiciaria.XI.Intime-se o autor na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, §3º).XII.Cite-se o réu para que compareça ao 

ato, devendo a citação se realizar com 20 dias de antecedência (CPC, art. 

334). Conste no mandado advertência de que o prazo para contestar a 

ação será de 15 dias, contados na forma do art. 335 do CPC.XIII.Conste 

nos mandados advertência de que o não comparecimento injustificado das 

partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e implicará em multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 

8º). Conste ainda advertência de que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos 

( C P C ,  a r t .  3 3 4 ,  §  9 º ) . X I V . E x p e ç a - s e  o 

n e c e s s á r i o . X V . I n t i m e m - s e . X V I . C u m p r a - s e  c o m  u r g ê n c i a . 

VISTOS.Determino a busca de endereço da parte requerida, NILTON DE 

SOUZA LIMA - CPF: 176.778.741-34, pelos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD.Restando frutífera a localização do requerido, EXPEÇA-SE 

mandado de citação, consignando as faculdades previstas no art. 212, 

§2º, c/c art. 252, do CPC.Do contrário, desde já, determino seja realizada a 

citação editalícia do requerido, com prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes 

do art. 256, II, e art. 257 do CPC.Às providências.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 463341 Nr: 3215-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO CHAVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO CHAVES PEREIRA, Cpf: 

03239983133, Rg: 26587742, Filiação: Ana Maria da Silva Chaves Pereira 

e Adão da Rocha Pereira, data de nascimento: 11/01/1991, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-AL, solteiro(a), Telefone 99306-8101. 

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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece a denúncia contra ADÃO CHAVES PEREIRA, pelo fato a 

seguir exposto. No dia 09/08/2016, Nesta capital, o denunciado ofendeu a 

integridade corporal da vítima ROSA MARIA CURTI e de tudo mais que 

constam nos autos, encontra-se o denunciado incurso no ART. 129 §9º 

DO CP. C/C ART. 7º, INCISO I DA LEI 11.340/06.

Despacho: Vistos etc.I.Acolho a cota ministerial retro.II.Cite-se o acusado, 

via edital, nos termos do art. 361, do CPP.III.Intimem-se.IV.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 468924 Nr: 8833-05.2017.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILAINE MONTEIRO DOS SANTOS, Cpf: 

00977797171, Rg: 15616657, Filiação: Sonia Maria Monteiro dos Santos e 

Lauriano dos Santos, data de nascimento: 29/03/1985, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), aux de farmacia, Telefone 65 

99981-0374. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO PESSOAL DA REQUERENTE, para no prazo de 05 

dias, informe nos autos, se ainda necessita das medidas protetivas e, 

caso afirme necessitar, para que esclareça e comprove nos autos os 

motivos que justificam a continuidade das medidas decretadas em seu 

favor por mais tempo, bem como informar o endereço atual do requerido, 

fica advertido de que, caso a vítima não compareça em Juízo, após o 

prazo determinado, ficam, automaticamente, revogas as medidas 

protetivas de urgência, concedidas.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Considerando a certidão de fl. 40, 

determino a intimação da requerente por edital com prazo de 20 

dias.II.Expeça-se o necessário.III.Intimem-se.IV.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 494430 Nr: 33683-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS PAULO PEREIRA, Cpf: 

01129266141, Rg: 1267339/0, Filiação: Tiago Pereira e Rosa Maria Pereira, 

data de nascimento: 11/01/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, Telefone 3642-2087(mãe). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR O ACUSADO PARA COMPARECER NESTA 

2ªSECRETARIA E RETIRAR O SEU DOCUMENTO.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Procedemos à juntada do alvará de 

soltura, bem como a retirada de tarja preta e as baixas na lista de réu 

preso e no sistema Apolo.II.Considerando a certidão de fl. 35, determino a 

intimação do acusado por edital com prazo de 20 dias.III.Após, proceda à 

baixa e anotações de est i lo,  arquive-se o presente 

feito.IV.Intimem-se.V.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 511872 Nr: 4501-58.2018.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EMDS, GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONATTAN DIEGO VIDAL 

GRIEBEL ELY - OAB:220111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS proposta 

por E.M. da S., representada por sua genitora Giselle Fernandes da Silva 

em face de Dollanes Henrique da Silva, devidamente qualificados.

 Em detida análise dos autos, verifico que a inicial está sem a assinatura 

do peticionante – fl. 07.

Desta forma, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus patronos, para 

que EMENDE A INICIAL, no prazo legal, para sanar a irregularidade.

 Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 347858 Nr: 8619-53.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNEI LEITE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237-B/MT

 XXIII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo parcialmente procedente o pedido confeccionado na peça inaugural 

pela acusação e, por corolário, condeno o réu Junei Leite da Cruz, 

brasileiro, convivente, pedreiro, portador do RG 119186444, natural de 

Rosário Oeste/MT, nascido em 28/02/1990, filho de Lucia Leite da Cruz e 

Francisco Assis Souza Cruz, podendo ser localizado na Rua D, nº 14, 

quadra 13, Bairro João de Barro II, na cidade de Acorizal, nesta Comarca 

de Cuiabá, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do CP, cuja 

pena, in abstrato é de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) 

anos:1.Cálculo da penaCrime:Lesão Corporal – (CP, art. 129, § 9º)Pena in 

abstrato:Detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.XXIV.Seguindo 

fielmente os passos estatuídos pelo art. 68 de nosso estatuto repressivo, 

passo ao cálculo da pena a ser imposta, observando-se as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do CP; as circunstâncias legais (atenuantes e 

agravantes) e as causas de diminuição ou aumento de pena.1.1 - Análise 

das circunstâncias. XXXVIII.No vertente caso, o réu declarou que se 

sentiu envergonhado com a atitude da vítima que teria, em tese, lhe dado 

um tapa na nuca na presença de seus amigos, fato que teria levado o 

mesmo a cometer o delito em comento, ;®expeça-se guia de execução 

penal, a qual deverá se fazer acompanhar das peças e requisitos 

talhados nos arts. 1º, incs. I a XIII e 2º, § 3º, da Resolução n. 113 do CNJ. 

Após, encaminhe-se ao Juízo responsável pela execução penal. Observe 

o Cartório que, conforme estatui o § 1º do art. 2º da Resolução n. 

113/2010 do CNJ , caso esteja o réu preso, a guia de recolhimento 

definitiva deverá ser expedida ao juízo competente no prazo máximo de 5 

dias, contados da data do trânsito em julgado da sentença;LIV.Custas na 

forma da lei.LV.P. R. I. C.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107448 Nr: 4288-23.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLS, APLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Autorização Judicial para Viagem ao Exterior, 

proposta por R.L.S., representada por sua genitora, ALCIMARA PUSSU 

LIMA COSTA, com suprimento do consentimento paterno.

Em síntese, narra a inicial que a adolescente está sob a guarda da 

genitora, por estar o genitor da Requerente, em lugar incerto e não sabido, 

de acordo com a decisão proferida nos autos sob o n° 69/2008 que 

transitou na 3ª Vara de Família e Sucessões, onde fora decretada a 

conversão da Separação em Divórcio. Pretende a Requerente empreender 

viagem para participar de Intercâmbio Cultural e Linguístico, que será 

realizado em Orlando e Nova Iorque, com duração de 15 (quinze) dias, 

com previsão da viagem para 28 de maio de 2018. Diante da pretensão em 

tela, requer que seja emitida autorização judicial para suprimento do 

consentimento paterno.

Pelo exposto, decido.

1) Autorizo tão somente, por ora, a emissão do Passaporte;

 2) Intime-se, para que, nos termos dos artigos 321 do Código de Processo 

Civil, a parte autora emende a inicial, incluindo o genitor no polo passivo da 

relação jurídica processual, conforme requerido pelo Ministério Público às 

folhas 32;

3) Designo audiência de justificação para 05/03/2018 às 17h00. para oitiva 

das partes interessadas;

 4) Publique-se a presente decisão para ciência da Advogada Dra. Selma 

Fernandes da Cunha – OAB/MT 15.600;

5) Notifique-se o Ministério Público para ciência da designação da 

Audiência.

Juizados Especiais Cíveis

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônio Veloso Peleja Júnior

 Cod. Proc.: 14172 Nr: 515-56.2007.811.0083

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY COELHO DE BARROS, GRACE ADELE BADRE 

TEIXEIRA, DARCY AVELINO GOMES DA SILVA FILHO, CLÉA DE CAMPOS 

BORGES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cléa de Campos Borges - 

OAB:0681, Darcy Avelino Gomes da Silva Filho - OAB:3242, Grace 

Adele Badre Teixeira - OAB:1668, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - 

OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Helena Grings - 

OAB:8361

 Código: 14172

D E S P A C H O

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos da Turma Recursal Única.

Às Providências.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, após 5 (cinco) dias.

 Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2018.

Intimem-se. Cumpra-se.

Antônio Veloso Peleja Júnior

Juiz de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 118932 Nr: 59-23.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juary da Silva Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinho Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Panzarini - OAB:15.025, 

Rogerio Ramos Varanda Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deivit Jesus Malaquias - 

OAB:OAB/MT 19.601

 CERTIFICO que enviei este andamento para publicação com a finalidade 

de Intimar o Advogado da parte Requerido, Dr. Daivit Jesus Malaquias 

OAB/MT 19.601 para oferecer resposta escrita ao recurso de apelação no 

prazo de dez dias, nos termos do artigo 82, §2.º da Lei 9099/95.
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Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002965-89.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT0017625A-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: "Cumprida a determinação do parágrafo anterior, intime-se a 

parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a 

satisfação da obrigação de fazer. Intimem-se. Cuiabá, 01 de setembro 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: 1001334-13.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARQUES CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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: "Cumprida a determinação do parágrafo anterior, intime-se a 

parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a 

satisfação da obrigação de fazer. Intimem-se. Cuiabá, 01 de setembro 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: 0502432-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAMILSON JOSE ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Cumprida a determinação do parágrafo anterior, intime-se 

a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a 

satisfação da obrigação de fazer. Intimem-se. Cuiabá, 01 de setembro 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: 1000316-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "... Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória de 

urgência para determinar ao MUNICIPIO DE CUIABÁ que, no prazo de 5 

dias úteis, promova a suspensão da execução do ato administrativo 

(efeito decorrente da Portaria n.º 659 – EM/2017/GS/SME), por meio do 

qual determinou a devolução de subsídio percebido em razão de elevação 

de nível na carreira da parte autora VILMA MOREIRA DOS SANTOS, 

matrícula 4852263, técnica em manutenção e infraestrutura, até ulterior 

deliberação deste juízo. 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 a parte autora para 

digitalizar documentos pessoais e comprovante de endereço no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002766-33.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENEL DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT0006000A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002884-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDIMAR ANTONIO ROSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CAPARROS OAB - 695.876.471-49 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ANJOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/05/2018, 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 
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para ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, defere-se o pedido 

de tutela provisória de urgência para determinar ao MUNICIPIO DE CUIABÁ 

que, no prazo de 5 dias úteis, promova a suspensão da execução do ato 

administrativo por meio do qual determinou a devolução de subsídio 

percebido em razão de elevação de nível na carreira da parte autora 

CRISTIANE ANJOS DA CRUZ, matrícula 4850032, professora, até ulterior 

deliberação deste juízo. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/05/2018, Hora: 09:50, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, DEFERE-SE o 

pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao MUNICIPIO DE 

CUIABÁ que, no prazo de 5 dias úteis, promova a suspensão da 

execução do ato administrativo por meio do qual determinou a devolução 

de subsídio percebido em razão de elevação de nível na carreira da parte 

autora ZENAIDE CATARINA DA SILVA, matrícula 4849827, técnica em 

desenvolvimento infantil, até ulterior deliberação deste juízo. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501466-35.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALID KHALIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICCI & BRITO LTDA - ME (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO RODRIGUES OAB - MT13503/O-O (ADVOGADO)

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(ADVOGADO)

 

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. Oficie-se à Secretaria Auxiliar da Presidência 

solicitando a restituição do ofício requisitório de ID 10226979. Caso o ofício 

requisitório ainda não tenha sido enviado, sobreste-se a remessa e 

certifique-se. Após, conclusos, com urgência, para apreciação das 

petições de id 11187910 e 5560769. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 050, DE 21 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 de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Eduardo Rocha Passos, matrícula nº 5674, 

como Gestor Administrativo 3, na Central de Administração, no período de 

07 a 26 de março de 201 8, em razão do usufruto de férias da servidora 

Adeuzair Francisca dos Anjos Souza, matrícula nº 7129.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 047, DE 20 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;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, Edson Dias Reis, por 

intermédio do Ofício nº 001-2018-Gab. datado de 09.02.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear o Senhor Vanderson dos Reis, matrícula nº 31016, 

portador da Cédula de Identidade RG - 18113613 SSP- MT, cadastrado no 

CPF 036.389.671-66, para exercer o cargo de Assessor Técnico Jurídico, 

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 043, DE 20 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;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito, Wagner Plaza Machado Júnior, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 21 de fevereiro de 201 8, o servidor 

Alisson Prata da Silva, matrícula 30787, portador da Cédula de Identidade 

RG - 368280718 SSP- SP, cadastrado no CPF - 040.271.661-24, do cargo 

de Assessor de Gabinete I, da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 041, DE 20 DE FEVEREIRO DE 20 18

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, pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito, Wagner Plaza Machado Júnior, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 21 de fevereiro de 201 8, a servidor a 

Edinéia Colombo do Prado, matrícula 34840, portadora da Cédula de 

Identidade RG - 1086004-5 SJ-MT, cadastrada no CPF 003.673.011-48, do 

cargo de Assessor de Gabinete II, da 2 Vara Especializada de Fazenda 

Publica.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 042, DE 02 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;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito, Wagner Plaza Machado Júnior, resolve;

 Artigo 1º - Exonerar, a partir de 21 de fevereiro de 201 8, a servidor a 

Daniela de Jesus Araújo, matrícula 23432, portador da Cédula de 

Identidade RG - 1655066 SSP-MT, cadastrad a no CPF 011.309.241-57, do 

cargo de Assessora Técnica Jurídica, da 2ª Vara Especializada de 

Fazenda Pública .

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 045, DE 20 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;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito, Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga , resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 21 de fevereiro de 201 8, a servidor a 

Letícia Haider Oliveira, matrícula 27524, portadora da Cédula de Identidade 

RG - 4951797-DGPC-GO, cadastrada no CPF 024.636.271-58, do cargo de 

Assessora Técnica Jurídica, da 3ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 044, DE 20 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;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, Wanderlei José 

dos Reis, por intermédio do Ofício nº 003-2018-Gab. datado de 

07.02.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 21 de fevereiro de 201 8, o servidor 

Maykon Douglas Miranda Campos, matrícula 28125, portador da Cédula de 

Identidade RG - 22251863 SSP-MT, cadastrado no CPF 038.177.051-66, do 

cargo de Assessor de Gabinete II, da 1ª Vara Especiali zada de Família e 

Sucessões.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 046, DE 20 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;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 2ª Vara Criminal, Leonardo de Camp os Costa e Silva Pitaluga, 

resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 21 de fevereiro de 201 8, o servidor 

Fagner Ferreira Coelho, matrícula 32084, portador da Cédula de Identidade 

RG - 21832129 SSP-MT, cadastrado no CPF 035.790.561-07, do cargo de 

Assessor de Gabinete I, da 2ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Ordem de Serviço

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Portaria N.05/2017 do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, e;

CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, 

p ro fe r ida  nos  au tos  da  Propos ição  n .  6 /2017  (NU . 

0040551-49.2017.8.11.0000), a qual deu origem à Resolução n. 

12/2017-TP, de 23-11-2017;

CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 12/2017-TP, de 23-11-2017 

que dispõe sobre a instalação da 7ª Vara Cível e da 5ª Vara Criminal na 

Comarca de Rondonópolis; redefine a competência das Varas Cíveis e 

Criminais alterando, em parte, a Resolução n. 11/2017-TP, resolve;

Artigo 1º - Incluir na Ordem de Serviço 01/2018, a determinação de 

redistribuição dos processos criminais em geral, de acordo com as 

competências estabelecidas pela Resolução 12/2017-TP.

Artigo 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor imediatamente a partir de 

sua divulgação interna por malote digital, devendo ser publicada no Diário 

da Justiça Eletrônico.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na 

Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 

008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público a alteração do 

edital 01/2018-DF de abertura do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado para estudantes dos cursos de nível superior em Direito e 

Tecnologia da Informação para a Comarca de Rondonópolis, para fazer 

constar:

Item 3.5 – relação das inscrições deferidas

A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas 

constará em edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e 

disponibilizado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br - 

Serviços/Seleção de Estagiários Fórum de Rondonópolis, na data provável 

de 08.03.2018.

Item 6.1 – data de realização da prova

A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 

25/03/2018, das 09h às 12h, na Faculdade Uniasselvi, localizada na Rua 

Arnaldo Estevão, 758-A, Centro, desta Comarca.

 Item 10.1 – para contratação do estagiário, deverão ser observados os 

seguintes requisitos:

 a) (...)

b) Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação 

superior em Direito e Tecnologia da Informação, atestados pela instituição 

de ensino;

 Anexo I

Conteúdo Programático

Noções de Direito Processual Civil

Item 8 – Intervenção de Terceiros: retirar a oposição e nomeação à autoria 

para fazer constar: os institutos processuais relativos à intervenção de 

terceiros, de acordo com o novo Código de Processo Civil;

 Rondonópolis-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005061-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIVAN DIVINO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005061-71.2016 Ação: Autor: José Araujo dos Santos. Réu: Helivan 

Divino da Silva. Vistos, etc. Por meio do petitório de ID 11552464 requer o 

réu que diante da ausência de juntada – por parte do autor – de carteira 

de habilitação válida à época dos fatos, que decretada fosse sua 

inaptidão para conduzir o veículo, bem como requereu a expedição de 

ofício para o Samu dessa Comarca a fim de que o mesmo traga aos autos 

cópia da ligação que comunica o sinistro objeto da presente demanda. Pois 

bem, da detida análise dos autos, não há como acolher os pedidos do réu. 

Isto porque, o fato do autor estar ou não habilitado é irrelevante para o 

processo em si (ação de indenização), conforme já decidido pelos 

Tribunais. Ainda que não possuísse a qualificação técnica de motorista, o 

fato configura-se como mera infração administrativa e deve ser resolvida 

naquela esfera: “REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

VEÍCULO QUE INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DE OUTRO EM VIA 

PREFERENCIAL. FALTA DE HABILITAÇÃO DO RECORRIDO. MERA 
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INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CULPA DA RECORRENTE 

CARACTERIZADA. A tese da recorrente que o recorrido é culpado pelo 

evento pelo fato de não ser habilitado para dirigir automóveis não encontra 

amparo na jurisprudência. A falta de habilitação não gera presunção de 

culpa, sendo necessária a prova da condução culposa pelo não habilitado. 

Situação que configura infração administrativa às normas de trânsito, 

sendo punida na forma que dispõe o CTB. Prova dos autos que indica que 

o motorista do veículo da recorrente trafegava por via secundária e 

invadiu a via principal por onde trafegava o recorrido, sem as cautelas 

necessárias. Culpa da recorrente bem reconhecida na origem. Alegação 

de superfaturamento dos orçamentos que não foi provada, ônus que era 

da recorrente. Danos que estão demonstrados por fotografias, não se 

mostrando incorreto o valor do conserto consiste no menor de três 

orçamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004135489, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez 

Kachny, Julgado em 15/10/2013)”(TJ-RS - Recurso Cível: 71004135489 

RS, Relator: Lucas Maltez Kachny, Data de Julgamento: 15/10/2013, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

17/10/2013) (grifos meus) Quanto ao pedido de expedição de ofício ao 

Samu, esse também se mostra inútil ao caso concreto, uma vez que, ainda 

que o réu tivesse narrado naquela ligação como ocorreu o acidente essa 

seria sua óptica particular do caso concreto, ou seja, prova unilateral que 

pouco importa ao processo, eis que já expostas em sede de contestação. 

Dessa forma, indefiro os pedidos por tratarem de providências inúteis ao 

processo. (art. 370, parágrafo único, CPC) Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 20/fevereiro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002975-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (TESTEMUNHA)

LEONARDO VACARO SILVA (TESTEMUNHA)

EDSON HANZ LOPES BAETZ (TESTEMUNHA)

VITTOR DE CARVALHO LIMA SILVA (TESTEMUNHA)

VILMA INEIS RODRIGUES FERNANDES DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Intimação do(s) advogado(s) do(a) requerente e do(a) requerido(a) para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoarem os recursos de Apelação 

de ID's 11471162 e 11551708, respectivamente .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702514 Nr: 10492-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMAQ TRATORPECAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MOREIRA DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10492-79.2011

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Geomaq Tratorpeças Ltda.

Executada: Amanda Moreira de Souza.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.81), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (90) noventa 

dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 731824 Nr: 12144-63.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRAYNE DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FERREIRA DE SENA PEREIRA, 

ALCIONE PEREIRA DE ARRUDA

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

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12144-63.2013

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais

Autora: Lorrayne de Oliveira Soares.

Réus: Samuel Ferreira de Sena Pereira e Alcione Pereira de Arruda.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica a certidão de (fl.117), os réus Samuel Ferreira de 

Sena Pereira e Alcione Pereira de Arruda foram devidamente citados e 

não contestaram a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 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.: 706693 Nr: 1423-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 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.: 718300 Nr: 13759-25.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZENILDE MENEZES FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 179 de 340



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 90, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820102 Nr: 2984-09.2016.811.0003

 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: ROBERSON SOARES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A, PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT14522, FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 19023A, 

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - OAB:143.415/SP, VIVIAN ROSSI M. 

DA COSTA - OAB:11813 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2984-09.2016

Ação: Anulação de Negócio Jurídico c/c Danos Morais

Autor: Roberson Soares Xavier.

Réus: Tam Linhas Aéreas S.A. e Passaredo Transportes Aéreos Ltda.

Vistos, etc...

ROBERSON SOARES XAVIER, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Anulação de Negócio Jurídico c/c Danos 

Morais’ que moveu em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S.A. E 

PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA, postulou às (fls.126/127), 

pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, 

juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito remanescente, 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 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.: 824415 Nr: 4384-58.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE SOUSA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 56, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401420 Nr: 14906-62.2007.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA MALHEIROS DE MOURA 

- OAB:60003/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 14906-62.2007

Ação: Ordinária

Autor: Evandro Ricardo Ries Silveira.

Ré: Basf S.A.

Vistos, etc...

Sobre as questões trazidas à liça às (fls.659/662), dê-se vista ao ilustre 

perito judicial, para manifestação em (15) quinze dias.

Vindo aos autos, intimem-se as partes para, querendo, manifestar-se em 

(5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 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.: 401862 Nr: 15367-34.2007.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON FLECK DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT/9123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT/9.993-B, ROGÉRIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 552/2007

Ação: Monitória

Autora: Galvani Indústria, Comércio e Serviços Ltda.

Réu: Helton Fleck da Silveira.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.111), hei por bem em deferir os 

pedidos, expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de (45) 

quarenta e cinco dias para seu cumprimento, em consonância com o 

disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 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.: 426716 Nr: 8863-41.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI, CERJO 

MASIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 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.: 707126 Nr: 1877-66.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON COSTA SOARES ME, NALVA NILTA 

DE SOUZA BARROS MELO, RIVIAN FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1877-66.2012

Ação: Ordinária Condenatória

 Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: Clayton Costa Soares Me e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.163), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação dos réus Nalva Nilta de 

Souza Barros Melo e Rivian Ferreira Dias por edital, com fulcro no artigo 

256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 18 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.: 714012 Nr: 9170-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIOMAR C. DE MORAES, LIOMAR CRUVINEL 

DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBIRACI NASCIMENTO DA 

SILVEIRA - OAB:12788-A/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 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.: 771168 Nr: 2810-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONICE DOS SANTOS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 44, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803940 Nr: 15876-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

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

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15876-81.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S.A.

Executado: Cesar Augusto Burttet.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.97/verso), hei por bem em deferir 

os pedidos, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820208 Nr: 3032-65.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO ARAUJO DINIZ IBARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A, PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Rivelli - OAB:OAB/MS 

18605-A, MAISA ALVES DO CARMO - OAB:14755/O, MARCELO 

AZEVEDO KAIRALLA - OAB:143.415/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 3032-65.2016

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Thiago Araújo Diniz Ibarra.

Executadas: Tam Linhas Aéreas S.A. e Passaredo Transportes Aéreos 

Ltda.

Vistos, etc...

THIAGO ARAÚJO DINIZ IBARRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S.A. E PASSAREDO TRANSPORTES 

AÉREOS LTDA, devidamente qualificada, ingressou com o petitório de 

(fl.125) e, a parte executada, por sua vez, permaneceu inerte, conforme 

se observa da certidão de (fl.126), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

THIAGO ARAÚJO DINIZ IBARRA, em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS 

S.A. E PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA, com qualificação nos 

autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II 
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do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o levantamento dos valores penhorados à (fl.122), com suas 

devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de fevereiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 41002 Nr: 929-86.1996.811.0003

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

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TERUO YOSIDA, HIDEO YOSHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO - 

OAB:1366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAD MAGID DANIF - 

OAB:2936

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 2897/1996

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco Itaú Unibanco S.A.

Executados: Nelson Teruo Yoshida e Hideo Yoshida.

Vistos, etc...

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução por Quantia Certa” que move 

em desfavor de NELSON TERUO YOSHIDA E HIDEO YOSHIDA, 

devidamente qualificados, ingressou com o petitório de (fl.77), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., em desfavor de NELSON TERUO YOSHIDA 

E HIDEO YOSHIDA, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito 

e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas necessárias.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 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.: 89286 Nr: 331-30.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANO LEAO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTSON LINS CARDOSO - 

OAB:104393/MG, WELTON MAGNO DO VALE ALCÂNTARA - 

OAB:52.933/MG

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 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.: 445237 Nr: 419-48.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPGRAOS COMERCIO E EXPORTACAO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:PR/14573

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 419-48.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Rodorápido Transportes Ltda.

Executado: Campgrãos Comércio e Exportação de Cereais Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.141), não verifico motivos 

plausíveis para seu acolhimento, haja vista que mencionada diligência 

cabe à parte interessada e não ao Juízo, assim, indefiro.

Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte exequente, na pessoa 

de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de fevereiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711851 Nr: 6882-69.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA CRISTINA PEREIRA SILVA, VALDEIR 

BOSCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6882-69.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Nelson Silveira Carvalho e Outra.

Executados: Erika Cristina Pereira Silva e Valdeir Bosco da Silva.

Vistos, etc...

Inicialmente, determino à secretaria que certifique o decurso do prazo dos 

executados para cumprirem a obrigação (fl.157v), bem como, 

comunique-se a Central de Mandados sobre a suspensão da medida 

judicial para desocupação, conforme requerido à (fl.175, alínea ‘c’).

De outro ponto, analisando os termos do petitório e documentos de 

(fls.174/176), não verifico como possa acolher a pretensão na forma 

proposta, entretanto, defiro a penhora dos valores depositados à (fl.141), 

com fulcro no artigo 835, inciso I do Código de Processo Civil.

Consigno que deverá ser cumprido o disposto no artigo 838 a 846 do CPC.

Expeça-se o necessário.
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Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de fevereiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721752 Nr: 2775-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO GONÇALVES RIBEIRO, CECILIA 

FERREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DE SOUZA, BARBARA PEIXOTO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Intimação Do Advogado FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 725023 Nr: 5990-29.2013.811.0003

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

 PARTE AUTORA: MARIANA MARIA SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON BARDUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE GONÇALVES DO 

PRADO GENARI - OAB:OAB/MT16.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5990-29.2013

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Mariana Maria Silva de Sousa.

Executado: Jefferson Barduzzi.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.80), não verifico motivos 

plausíveis para seu acolhimento, ante a ausência de sustentáculo jurídico, 

assim, indefiro.

Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte exequente, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de fevereiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730278 Nr: 10867-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIEL DE JESUS DE SOUZA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F FERRAMENTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE GONÇALVES DO 

PRADO GENARI - OAB:OAB/MT16.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10867-12.2013

Ação: Restituição de Quantia Paga c/c Reparação por Danos Morais

Autor: Jociel de Jesus de Souza Mendes.

Ré: Jf Ferramentas Ltda.

Vistos, etc...

JOCIEL DE JESUS DE SOUZA MENDES, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na ação de ‘Restituição de Quantia Paga c/c 

Reparação por Danos Morais s’ que moveu em desfavor de JF 

FERRAMENTAS LTDA, postulou às (fls.220/223), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo 

de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732969 Nr: 13059-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 13059-15.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Igor Giraldi Faria.

Executada: Serasa S.A.

Vistos, etc...

IGOR GIRALDI FARIA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor 

de SERASA S.A., devidamente qualificada, ingressou com o petitório de 

(fl.341), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

IGOR GIRALDI FARIA, em desfavor de SERASA S.A., com qualificação 

nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.
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Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de fevereiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 734392 Nr: 14204-09.2013.811.0003

 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: TOLOSA& LEAL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS 

EXPRESSAS S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:OAB-SP 257.874, JOAO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES 

- OAB:154.384/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 14204-09.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Tolosa & Leal Ltda Me.

Executada: Tnt Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S.A.

Vistos, etc...

TOLOSA & LEAL LTDA ME, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor 

de TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A., 

devidamente qualificada, ingressou com o petitório de (fl.180), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

TOLOSA & LEAL LTDA ME, em desfavor de TNT MERCÚRIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A., com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de fevereiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 753475 Nr: 9532-21.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FERNANDES COSTA, THALLES REZENDE 

LANGE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FARAH & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9532-21.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Thalles Rezende Lange de Paula e Edson Ritter.

Executado: Elias Farah & Cia Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.199/200) e (fl.203), hei por 

bem em deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.200), com 

suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 759636 Nr: 13165-40.2014.811.0003

 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: LINDOMAR DE ALMEIDA PINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORK CRED CESSAO DE TITULOS E 

COBRANÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13165-40.2014

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação

Autor: Lindomar de Almeida Pina.

Ré: Work Cred Cessão de Título e Cobranças Ltda.

 Vistos, etc...

LINDOMAR DE ALMEIDA PINA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação ‘Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Anulação de Protesto Indevido e Condenação a Indenização’ que moveu 

em desfavor de WORK CRED CESSÃO DE TÍTULO E COBRANÇAS LTDA, 

postulou às (fls.72/74), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso IV do 

Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, dê-se vista à Defensoria Pública, 

para, querendo, apresentar resposta em (15) quinze dias (artigo 525, 

CPC), e, vindo aos autos, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 763925 Nr: 15303-77.2014.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO PINTO

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

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15303-77.2014

Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório

Autor: Antônio Pedro Pinto.

Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S.A.

 Vistos, etc...

Considerando os termos das certidões de (fl.104) e (fl.107), determino a 

intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC), para que dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de fevereiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806404 Nr: 16804-32.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16804-32.2015

Ação: Arbitramento de Honorários Advocatícios

Autor: Marcus Petrônio de Souza Dias.

Ré: Lúcia da Silva Ramos.

Vistos, etc...

MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Arbitramento de Honorários 

Advocatícios’ que moveu em desfavor de LÚCIA DA SILVA RAMOS, 

postulou às (fls.251/257), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816324 Nr: 1688-49.2016.811.0003

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

 PARTE AUTORA: CARLOS GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA, ANA 

CLAUDIA CANINEO OLIVEIRA E LIMA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA, ALINE 

CRISTINA DE MORAES MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:OAB/SP 349.323

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1688-49.2016

Ação: Execução Provisória de Sentença

Exequentes: Carlos Guilherme da Silveira e Lima e Outros.

Executados: Ângelo Bernardino de Mendonça e Outra.

Vistos, etc...

CARLOS GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA, ANA CLAUDIA CANINEO 

OLIVEIRA E LIMA E DUÍLIO PIATO JÚNIOR, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na ação de ‘Execução Provisória de Sentença’ 

que moveu em desfavor de ÂNGELO BERNARDINO DE MENDONÇA E 

ALINE CRISTINA MORAIS MENDONÇA, postulou às (fls.661/673; 

fls.674/683), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença Definitiva’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do 

débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença Definitiva”.

Defiro o levantamento da importância depositada à (fl.604), com suas 

devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

De outro ponto, intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, 

incisos I e II do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no 

prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em 

consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de fevereiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819915 Nr: 2892-31.2016.811.0003

 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: ADEJAR CLAIR SERAFIM DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO - 

OAB:15.996/MT, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 16.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2892-31.2016

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
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Autor: Adejar Clair Serafim de Freitas.

Ré: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financ. e Investimento.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.133/135) e (fl.137), hei por 

bem em deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.134), com 

suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de fevereiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820055 Nr: 2950-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHEVERSON DO NASCIMENTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 19023A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 2950-34.2016

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Jheverson do Nascimento Souza.

Executadas: Tam Linhas Aéreas S.A.

Vistos, etc...

JHEVERSON DO NASCIMENTO SOUZA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move 

em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S.A., devidamente qualificada, 

ingressou com o petitório de (fl.83) e, a parte executada, por sua vez, 

concordou com a penhora e extinção às (fls.77/verso), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pelas partes é pertinente, uma vez que fora alcançado 

o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

JHEVERSON DO NASCIMENTO SOUZA, em desfavor de TAM LINHAS 

AÉREAS S.A., com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o 

faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o levantamento dos valores penhorados à (fl.70), com suas devidas 

correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o competente 

alvará judicial.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de fevereiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 62657 Nr: 11149-12.1997.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE AGROPASTORIO VITAL PAULINO S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IGNÁCIO MAMMANA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:/MT 17449-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 11149-12.1997

 Ação: Medida Cautelar Inominada

Autora: Sociedade Agropastorio Vital Paulino S/c.

 Réu: Espólio de Ignácio Mammana Netto.

 Vistos, etc...

Considerando que houve prolação de sentença às (fls.176/178), mantida 

em sede recursal e transitada em julgado à (fl.217), bem como, retornando 

os autos do Egrégio Tribunal de Justiça, não houvera instauração da lide 

executiva e, ante os termos dos petitórios de (fls.260/261; fls.262/262v) e 

da decisão proferida no feito em apenso, hei por bem em determinar que 

façam as anotações/baixas de estilo ao processo findo e após pagas as 

custas fixadas no comando sentencial, se houver, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 95025 Nr: 6832-97.1999.811.0003

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO FERNANDES DAL BO E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 5538/1999

Ação: Execução

 Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Silvino Fernandes Dal Bó.

Vistos etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.286) e da certidão de (fl.287), hei 

por bem em acolher a pretensão, com fulcro no artigo 860 do Código de 

Processo Civil, expedindo-se o necessário.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, traga 

aos autos demonstrativo de cálculo atualizado do débito, que deverá 

acompanhar a ordem supra mencionada.

Por fim, postergo a análise do pedido de (fl.282) até o cumprimento da 

medida retro, a fim de evitar eventual excesso a execução.

Intime-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 17 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.: 346563 Nr: 1994-04.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI, 

DOMINGOS SIDNEY CARLETTO, AURELIA S PEREIRA CARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS12574, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1994-04.2005
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Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Executados: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.312/verso), hei por bem em 

deferir o pedido de avaliação dos imóveis descritos e caracterizados às 

(fls.263/264), com fulcro no artigo 870 e seguintes do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário.

Com relação aos imóveis pertencentes a outras comarcas, expeça-se 

carta precatória com prazo de (90) noventa dias para seu cumprimento 

(artigo 261, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (10) dez 

dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403359 Nr: 16853-54.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WILSON FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 16853-54.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Antônio Wilson Ferreira e Maria Isabel Amorim Pereira Portela.

Executada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

 Vistos, etc...

GERALDO ROBERTO PESCE, em causa própria, na “Ação de Execução de 

Sentença” que moveu ANTÔNIO WILSON FERREIRA E MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA, em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL MT, ambos devidamente qualificados, postulou à (fl.187), 

pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença – 

Execução de Honorários Sucumbenciais’, juntando demonstrativo de 

cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 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.: 420863 Nr: 3045-11.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BERVIAN ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3045-11.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Rafael Bervian Rossato.

Executado: José Carlos Bertolin.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.140), determino a intimação 

pessoal do exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 20 de fevereiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440327 Nr: 8994-79.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON SILVA SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

FERNANDES - OAB:10819/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8994-79.2010

Ação: Execução

 Exequente: Jeferson Silva Santos Ferreira.

Executada: Texas Construções e Incorporações Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.282/285), hei por 

bem em determinar a expedição de ofício à Primeira Vara Cível 

Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de 

Cuiabá-MT, para que informe a atual situação do processo de 

Recuperação Judicial nº 34173-95.2010.811.0041, inclusive, acerca do 

cumprimento do plano de recuperação e eventuais pagamentos realizados 

ao credor Jeferson Silva Santos Ferreira.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 703493 Nr: 11470-56.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAVIER LOPES & SOUZA LTDA ME, SILVIO 

CESAR XAVIER LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de fevereiro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709314 Nr: 4231-64.2012.811.0003

 AÇÃO: 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): ANDERSON DA SILVA VILARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação Da Advogada LUANA PRICILA BICUDO RINALDI, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712193 Nr: 7246-41.2012.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO CESAR SMANIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO BERTONI, UBIRATÃ FEIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação Da Advogada FRANCIANE OLIVEIRA LOURENÇO, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712969 Nr: 8060-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. H. COMPENSADOS LTDA ME, BENO HISTER, 

MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, IVONE HULLER HISTER, FRED 

MILHOMEM SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ANDRADE SOARES DA 

SILVA - OAB:33.327/DF, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 127, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723170 Nr: 4163-80.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA IZABEL UNAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA FARIA OLIVEIRA, ITAÚ SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT15013A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4163-80.2013

Ação: Reparação de Danos Materiais e Morais

Autora: Laura Izabel Unas de Oliveira.

Ré: Eliza Faria Oliveira.

Denunciada à lide: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Vistos, etc...

Inicialmente, determino a intimação da parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, comprove nos autos a 

entrega dos salvados e toda a respectiva documentação à seguradora 

(fl.304v).

Em sendo integralmente cumprida a ordem e devidamente intimada a 

denunciada, para confirmação da entrega, proceda-se o levantamento da 

importância depositada à (fl.297), com suas devidas correções, em favor 

da autora, expedindo-se o competente alvará judicial.

Com relação ao saldo remanescente, determino a intimação da parte 

autora, para que no prazo de (10) dez dias, cumpra o disposto no artigo 

524 do Código de Processo Civil, decotando-se os valores já depositados.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 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.: 733580 Nr: 13551-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE LUXE COMERCIO DE VESTUARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MUNIZ DE CARVALHO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13551-07.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: de Luxe Comércio de Vestuário.

Executada: J. Muniz de Carvalho e Cia Ltda

Vistos, etc...

Analisando os termos do requerimento do senhor Oficial de Justiça à 

(fl.259), hei por bem em deferir os pedidos, com fulcro no artigo 846 do 

Código de Processo Civil, devendo ser cumprido integralmente o 

assentado nos parágrafos do dispositivo legal retro.

Quanto ao petitório do exequente às (fls.260/261), verifica-se que os 

pedidos elencados às alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’, não cabem à parte, mas sim, ao 

Oficial de Justiça e à Central de Mandados e, no mesmo sentido, a questão 

de alínea ‘b’, portanto, deixo de analisá-los, ante sua impertinência.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 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.: 744245 Nr: 4506-42.2014.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, NAZIH MELHEM HAMZE, NAJIA EL-AMAR HANZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO KOVOCA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:OAB/MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 
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impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora, para 

manifestar no prazo legal, quanto a juntada da Carta Precatória de fls. 

75/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748394 Nr: 6907-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 84, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748885 Nr: 7179-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ELIAS ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES JOSÉ BEZERRA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MS 21.474, TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:OAB/MT 9.377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para intimação do 

advogado do embargante, para manifestar-se quanto ao petitório de fls. 

99.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762161 Nr: 14566-74.2014.811.0003

 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: TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA ME, 

GLOMIR BISSONI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R & E COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA- EPP, ALFA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX PAULO DE SOUSA E SILVA 

- OAB:13965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

O A B : 1 5 . 0 1 3 - A / M T ,  L E O N A R D O  R A N D A Z Z O  N E T O  - 

OAB:OAB/MT/3504-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para 

manifestarem no prazo legal, quanto a juntada da Carta Precatória de fls. 

408/413.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764723 Nr: 15669-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUIÇAO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V X MORENO -ME, VALMI XAVIER MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGERIO BUSINARO - 

OAB:161101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora, para 

manifestar no prazo legal, quanto a juntada da Carta Precatória de fls. 

70/78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764791 Nr: 15717-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIRO ELIAS MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ACHCAR NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA AMORIM SANTANA - 

OAB:OAB/MT 14.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.52/56), e, via de 

consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para no prazo de (10) dez dias, 

requerer o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 20 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.: 788926 Nr: 9790-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO FOUR COMERCIO DE MOTOS LTDA ME, 

WILTON JUAREZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 88, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794634 Nr: 12214-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO CARNEIRO ROSI - 

OAB:OAB/MG 71.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 99, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812837 Nr: 464-76.2016.811.0003

 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: CELIO PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG- BRASIL 

MULTICARTEIRA, BV FINANCEIRA S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456

 D E C I D O:Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania 

que proceda as anotações devidas, uma vez que a presente ação 

passará a ser “Cumprimento de Sentença”.Inicialmente, determino a 

intimação das executadas, para que no prazo de (15) quinze dias, 
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comprovem a baixa das cobranças provenientes do contrato de nº 

200001683, o cancelamento definitivo do protesto indicado pela segunda 

executada junto ao Cartório do 4º Ofício e Privativo de Protestos de 

Rondonópolis e as baixas atinentes ao gravame do veículo, exceto, o 

recolhimento da taxa de baixa de gravame (atribuição do exequente, 

conforme comando sentencial), sob pena de aplicação de multa 

diária.Ademais, intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, 

inciso I do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de 

(15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com 

artigo 523 e §§ do mencionado Códex.Em caso de descumprimento, o 

débito será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de 

honorários advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no 

§1º do artigo 523 do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo, sem 

manifestação, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco 

dias, requeira o que de direito, após conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 19 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.: 821319 Nr: 3340-04.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY CECILIA KAMCHEN DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 36, no prazo de 

cinco dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005262-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. D. O. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PAULO CEZAR DOS REIS (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005262-29.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Daniel 

Cezar de Oliveira Reis. Representante: Paulo Cezar dos Reis. Ré: 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc... 

DANIEL CEZAR DE OLIVEIRA REIS, menor púbere, devidamente assistido 

por seu genitor PAULO CEZAR DOS REIS, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S.A., pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, apresentou 

contestação e documentos, arguindo preliminar e, instada a se manifestar, 

a parte autora refutou as alegações da ré, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Pugna a ré para que a ação seja extinta por falta de interesse 

de agir em razão do pagamento da cobertura ser realizado em sede 

administrativa, porém, a preliminar não pode prevalecer, pois, como é 

cediço, após o advento da Constituição da República de 1988, que adotou 

o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, 

consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da 

via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação. O pleno 

acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto na Constituição 

Federal de 1988, assim, não cabível impor a alguém a obrigação de propor 

processo administrativo, pois a lei não exige tal desiderato. Neste sentido, 

o trato jurisprudencial: "Estabelece o artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal o princípio do amplo acesso ao Judiciário. Dele decorre a 

inconstitucionalidade da exigência de exaurimento da via administratriva 

antes do ingresso na via judicial" (Remessa Oficial nº 900414316-5/RS, 

TRF da 4ª Região, Rel. Ellen Gracie Northfleet, j.05.04.95 - Juris Plenum). 

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (DPVAT) – 

REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO 

AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À FALTA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA LESÃO SOFRIDA 

PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL 

– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É manifestamente infundado agravo regimental 

cujas razões constituem repetição literal das razões do recurso à qual foi 

negado seguimento, porque a medida constitui violação ao princípio da 

dialeticidade recursal. 2. “A lei não exige prévio requerimento 

administrativo para o ingresso de demanda judicial visando à cobrança de 

seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 24/03/2015, Publicado no DJE 

30/03/2015). 3. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012). 

4. Tratando-se de Agravo Regimental manifestamente infundado, deve o 

agravante ser condenado ao pagamento de multa de um a dez por cento 

do valor corrigido da causa, nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 

119378/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo 

nosso). O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da 

atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A exigência, 

portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende a ré, viola o 

princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Ante todo o exposto, rejeito-a. Defiro a 

prova pericial requerida pela ré (id.10733112 - pág.17), assim, para tal, 

nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço 

nesta cidade, o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual 

deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005443-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANA SPEISS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLY SPEISS FERREIRA DE ARAUJO OAB - MT22092/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005443-64.2016 Ação: Danos Morais Autora: Cláudia Rosana Speiss 

Ferreira. Ré: Vivo S.A. Vistos etc... CLÁUDIA ROSANA SPEISS FERREIRA, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de VIVO S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a autora impugnou a 

defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor 

da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003563-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOAO SCHUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLY SPEISS FERREIRA DE ARAUJO OAB - MT22092/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003563-03.2017 Ação: Danos Morais Autor: Celso João Schuster. Ré: 

Vivo S.A. Vistos etc... CELSO JOÃO SCHUSTER, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de VIVO S.A. Devidamente citada, apresentara contestação e, 

instada a se manifestar, a autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003469-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ATILA LOPES SANTOS OAB - MT21614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA (RÉU)

Moisés Jajah Nogueira (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA OAB - MS12819 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003469-55.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Morais e Materiais 

Autora: Cleide Maria Gomes dos Santos. Réus: Fundação Educacional e 

de Saúde de Sonora “Funess” e Outro. Vistos, etc... Considerando que a 

parte não manifestou interesse na redesignação da audiência conciliatória, 

hei por bem em determinar o prosseguimento do feito e, via de 

consequência, defiro o pedido formulado no (id.11525226), devendo o réu 

– Moisés Jajah Nogueira-, ser citado por carta precatória, com prazo de 

(45) quarenta e cinco dias para seu cumprimento, em consonância com o 

disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil. Constem as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e após dê-se 

vista dos autos à parte autora para, querendo, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002266-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARQUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GRSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1002266-58.2017 Ação: Revisional de Contrato c/c Indenização Autor: 

Manoel Marques de Souza Réu: Banco Itaucard S/A Vistos, etc... MANOEL 

MARQUES DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação Revisional de 

Contrato c/c Indenização por Danos Morais" em desfavor de BANCO 

ITAUCARD S/A, com qualificação nos autos, aduzindo, em síntese: “Que, 

fez uso de cartão de crédito por longo período, mantendo os pagamentos 

sempre em dia; que, recentemente descobriu que quanto mais pagava, 

maior era o seu saldo devedor; que, os encargos financeiros cobrados 

pelo réu são ilegais e, em desacordo com as normas, causando prejuízo 

ao autor; que, os juros devem respeitar a taxa de 12% ao ano; que, a 

capitalização dos juros não é permitida, bem como a comissão de 

permanência e multa; que, a inclusão do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes gera indenização por danos morais; que, o réu vem 

praticando condutas socialmente reprováveis, por isso, deve ser 

condenado em dano social, assim, pugna pela procedência da ação, com 

a condenação da empresa ré nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor der R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum 

recurso, bem como designada audiência de conciliação, a qual se realizou, 

não se obtendo êxito. Devidamente citado, ofereceu contestação, onde 

procura rebater os argumentos levados a efeito pelo autor, assim: “Que, 

com advento da Emenda Constitucional n° 40, não há que se falar em 

limitação de juros no patamar de 12% ao ano; que, a capitalização de juros 

é permitida; que, os demais encargos e taxas cobrados estão em 

consonância com o contrato firmado com o autor; que, em momento algum 

obrou com dolo ou culpa, por isso, não há que se falar em indenização, 

muito menos social, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo a empresa ré requerido o julgamento 

antecipado da lide; e, o autor, prova documental, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Analisando os autos, 

tenho comigo que não há necessidade de dilação probatória, mormente a 

pericial, pois o que se discute na matéria de fundo é perfeitamente 

passível de ser dirimida através de cálculo aritmético, nesse sentido é a 

jurisprudência: "Se o que se discute é a regularidade formal da execução, 

fator de correção monetária e taxas de juros, a prova pericial é 

desnecessária, pois definidos os encargos da dívida, mero cálculo 

aritmético será suficiente para apurar o seu real valor" (Apel. Cív. nº 

25.835 - Rel. Dr. Juracy Persiani - Diário da Justiça de 22/setembro/99, 

página 02). É o caso dos autos, por isso, passo ao julgamento antecipado 

da lide - "A legalidade ou não das taxas de juros e demais encargos 

contratuais é matéria exclusivamente de direito, impondo-se o julgamento 

antecipado da lide" (TJMT - Apel. Cív. 19.625, rel. Des. Ernani Vieira de 

Souza, D.J.E. 28/maio/98, pág. 11). Outrossim, "Constantes dos autos 

elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento 

do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente 

a controvérsia" ( STJ - 4a Turma Ag 14.952-DF agra rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento DJU 3.2.92, p'. 472). De igual 

forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ 4ª 

Turma Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram 

provimento DJU 17.09.90, p'. 9.513). Analisando as razões trazidas na 

peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece 

acolhimento, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pelo 

autor, mormente a incidência de encargos financeiros, vejo que não há 

elementos plausíveis para atendê-lo, bem como o dano moral e social. A 

matéria relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às 

instituições financeiras encontra-se pacificada com a edição do enunciado 

n° 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, assim, estamos diante 

de uma relação de consumo, podendo ser decretada até de ofício as 

cláusulas abusivas consoante o que dispõe o artigo 51 do Código de 

Defesa do Consumidor. Quanto á alegação de que se trata de contrato de 

adesão, para confirmar a tese da autora basta transcrever o conceito de 

J.M. Othon Sidou, in Revisão Judicial dos Contratos, 2ª ed. p. 176: “O 

contrato de adesão pode ser definido como o negócio jurídico do gênero 

contrato, cujas cláusulas são predispostas por iniciativa de uma só das 

partes, assim sem render ensejo a modificação, obrigando todos aqueles 

que lhe aderirem”. No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu 

patamar como da cobrança de forma capitalizada. É de se salientar a 

inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) 

e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente 

prorrogada (Leis nº 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a 

tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada 

(Súmula Vinculante nº 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em 

limitação ao importe de 12% ao ano. Ademais, não demonstrado que a 

taxa supera a média de mercado, não se mostra ela abusiva. Destarte, 

entendo pela possibilidade da cobrança de juros capitalizados em 

periodicidade mensal nos contratos bancários, consistente na 

incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital, para que, sobre 

tal montante, incidam novos juros. A admissão da capitalização não induz, 

necessariamente, a legalidade da taxa contratualmente prevista.Se 

detectada a abusividade do percentual contratado, em paralelo às taxas 

médias cobradas pelo mercado, nada impedirá a necessária revisão pelo 

Poder Judiciário. Repise-se que meu entendimento acerca da capitalização 

mensal de juros está em liame com a atual jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso 

repetitivo, tendo sido fixadas as seguintes teses para os efeitos do art. 

543-C, do CPC/73 (RE nº 973.827-RS): 1 - É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 

31/3/00, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em 

vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. 2 - A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada. Estando a atividade bancária 

sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, questiona-se, à vista do art. 

52, se é lesiva ao consumidor a falta de indicação expressa do processo 

matemático de formação da taxa de juros compostos ou de cláusula 

específica que autorize a capitalização em periodicidade inferior a um ano. 

No caso específico do contrato de cartão de crédito, devido à sua 

natureza, tenho que a aplicação de juros sobre juros é a única forma de 

composição do saldo devedor. É que a opção do consumidor por pagar 

apenas parte do valor da fatura mensal é manifestação de vontade 

contratual pelo financiamento do débito remanescente. Assim, a cada 

refinanciamento - decorrente do não-pagamento integral da fatura mensal 

- há nova pactuação de juros sobre o saldo devedor remanescente, no 
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qual já embutidos os juros decorrentes da fatura parcialmente inadimplida 

no mês anterior, e daí sucessivamente. Logo, o não pagamento do valor 

total da fatura implica empréstimos sucessivos, para o financiamento do 

saldo devedor, anuente o titular do crédito com a cobrança dos encargos 

explicitados em cada fatura que lhe é enviada mensalmente, acarretando, 

essa espécie de contrato, a incidência de novos juros sobre o saldo 

devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito 

remanescente. Então, é de se considerar que a cada refinanciamento 

incide nova pactuação de juros sobre o saldo devedor, daí exsurgindo a 

contratação que, no caso, autoriza a cobrança de juros capitalizados. Em 

outras palavras, o titular do cartão financia não só o principal, originário, 

mas os juros sobre ele incidentes, e isto de forma livre e consciente. Não 

há, portanto, como se conceber a aplicação de juros simples, com a 

incidência apenas sobre o capital inicialmente utilizado, sob pena de se 

sancionar a prática do enriquecimento ilícito. Destarte, não subsistem 

dúvidas de que o consumidor, ao celebrar contrato desta natureza, 

receber as faturas mensais e efetuar o pagamento mínimo do valor 

cobrado, anui à incidência de juros sobre o capital já remunerado na 

hipótese de pretender refinanciar o débito remanescente que, rediga-se, 

ocorre quando não há o pagamento integral da fatura mensal. Assevera 

que há cobrança de taxas, serviços e multas, todavia, incabível a 

declaração de nulidade das tarifas incidentes no contrato, por ter sido o 

pedido formulado de forma genérica e sem impugnação específica, 

conforme se pode constatar ID-6058395, item ‘d’. No que tange o 

percentual da multa, há informação de que a mesma restou cobrada no 

patamar de 2% (dois por cento), portanto, em obediências às normas do 

Código de Defesa do Consumidor. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO - 

INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 22.626/33 ÀS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS - LIMITAÇÃO DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PRÁTICA LÍCITA PARA OS CONTRATOS 

BANCÁRIOS FIRMADOS APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA 1963-17/2000, 

REEDITADA SOB O Nº 2.170-36. Deve prevalecer o percentual de juros 

pactuado, já que não há limite legal a sua incidência, porquanto revogado o 

artigo 192, §3º, da CF/88, sendo inaplicável às instituições financeiras o 

Decreto 22.626/33. A cobrança mensal de juros capitalizados é possível 

nos contratos celebrados após a edição da MP 1.963-17, de 31 de março 

de 2000, reeditada sob o nº 2.170/2001. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0702.07.343765-0/003 - DES. PEDRO BERNARDES, julgado em 11 de 

julho de 2017). No tocante à repetição de indébito, não prospera, como 

pretende o autor, já que imprescindível a demonstração da má-fé da 

instituição financeira, o que não restou evidenciado nos autos. Com efeito, 

a cobrança ocorreu com base nas disposições constantes do contrato, as 

quais não restaram maculadas. Desse modo, não havendo cobrança de 

má-fé, incabível, em consequência, a devolução em dobro. O pedido de 

condenação da empresa ré em dano social não tem como ser analisado, 

uma vez que tal somente poderá ocorrer em demanda coletiva e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

PRÁTICAS ABUSIVAS REITERADAS CONTRA OS CONSUMIDORES - 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E REPULSA 

SOCIAL - DANO MORAL COLETIVO - CONFIGURAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO/SANÇÃO - CARÁTER EDUCATIVO. I- A indenização por 

danos morais aos consumidores, tanto de ordem individual quanto coletiva 

e difusa, tem seu fundamento no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa 

do Consumidor. II- Inegável serem abusivas as práticas perpetradas pela 

Instituição-ré, que vem agindo em desacordo com a legislação 

consumerista e com os deveres anexos à boa-fé objetiva, atuando em 

desconformidade com os padrões de conduta que se poderia esperar de 

uma empresa de sua natureza e porte. III- A prestação de serviços 

mediante má-fé, abuso e descaso por parte da instituição financeira, como 

constatado no caso, tem o condão de afetar o patrimônio moral da 

comunidade. IV- Configurada ofensa à dignidade dos consumidores e aos 

interesses econômicos em razão das práticas abusivas reiteradas por 

parte da ré, impõe-se a condenação do ofensor a abster-se de praticar as 

mesmas condutas, sob pena de multa, e a pagar indenização pelos danos 

morais causado à coletividade de consumidores. V- No presente caso, 

tem-se que a condenação à composição dos danos morais terá relevância 

social, de modo que o julgamento repare a lesão causada pela conduta 

abusiva da Instituição-ré.” (TJ-MG - AC: 10145110470849002 MG, Relator: 

João Cancio, Data de Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Cíveis / 18ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2013) No que se refere a 

inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes não há nada que 

se questionar, uma vez que a empresa autora, não praticara negativação 

ilícita ou indevida, agindo ela em exercício regular de direito. Se a 

negativação foi regular e devida, porque exercício regular de direito, não 

há se falar em responsabilidade civil, pois não se verifica ato ilícito da ré, 

nem nexo causal que ensejasse responsabilidade civil. Se dano houve, 

este também decorre da própria inadimplência do autor. Com efeito, dispõe 

o artigo 186 do Código Civil: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Da leitura do supracitado 

artigo, verifica-se a exigência de três elementos indispensáveis para a 

configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito ou culposo que no 

dizer de Caio Mário da Silva Pereira, constituem-se: " a) em primeiro lugar, 

a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento 

contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de 

indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, 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; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo 

de causalidade entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a 

verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o 

atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução 

ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. 

p.661). De acordo com a doutrina: "O ofendido ou vítima deve receber não 

só pelas perdas materiais, senão, também, pelas restrições ocasionadas 

em seu bem-estar ou em suas conveniências, pelas incomodidades, pelas 

agitações, pelos vexames". (Augusto Zenum, in "Dano moral e sua 

reparação", 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 132). Portanto, da conduta 

da empresa ré não se verifica ilícito, abuso de direito, nem extrapolação à 

normalidade do exercício regular de direito, sendo que há previsão legal de 

excludentes de ilicitude nos atos praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito reconhecido (art. 188 do CC), como é o 

caso e, por isso, não há se falar em dano, tampouco, em dever de 

indenizar. Dispõe o artigo 188 do Código Civil:" Não constituem atos ilícitos: 

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 

reconhecido". Nesse sentido, a jurisprudência: 1." O registro feito junto 

aos órgãos de crédito pelo credor de cliente devedor inadimplente constitui 

exercício regular do Direito". (TJMG Apelação Cível nº 397013-8, 5ª 

Câmara Cível, rel. Juiz Elias Camilo, j. 28/08/2003). 2." DANO MORAL - 

INDENIZAÇÃO - INADIMPLÊNCIA - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO - VERBA INDEVIDA. O cadastramento do nome do devedor 

inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, observados os requisitos 

legais, não dá ensejo a reparação por dano moral justamente por decorrer 

a negativação de exercício regular de um direito do credor". (TJMG - 

Apelação Cível nº 418024-3, 7ªCâmara Cível, rel. Juiz José Flávio de 

Almeida, j. 11/12/2003). Com efeito, da prova produzida, não ficou 

demonstrado que o réu tenha incorrido em ação ou omissão mínima, de 

forma a dar causa a dano de ordem moral ao autor. Então, a culpa do réu 

e o nexo causal estão inteiramente afastados pela prova adequada e 

inconteste, produzida nos autos. Logo, é improcedente o pedido de 

indenização por dano moral, formulado na ação principal, por ausentes os 

requisitos do artigo 186 do Código Civil. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de 

Revisão Contratual c/c Indenização por Dano Moral' proposta por MANOEL 

MARQUES DE SOUZA, com qualificação nos autos em desfavor de 

BANCO ITAUCARD S/A, com qualificação nos autos, condenando o autor 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidamente 

atualizando, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do 

Código de Processo Civil, revogando a decisão ID-6685181, expedindo-se 

o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

21/fevereiro/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002479-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE THEODORO BONATTI (AUTOR)

J. A. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002479-64.2017 Ação: Cobrança de Seguro Autores/menores: J. A. B. e 

G. P. A. Representantes: Marlene Theodoro Bonatti e Ângela Pereira Dias. 

Autores: Marlene Theodoro Bonatti e Outros. Ré: Sompo Seguros S.A. 

Vistos, etc... JOABE ALVES BONATTI, menor impúbere, representado por 

sua genitora e também autora, MARLENE THEODORO BONATTI; GLEISON 

PEREIRA ALVES, menor impúbere, representado por sua genitora 

ÂNGELA PEREIRA DIAS E, ALINE FERREIRA ALVES E MIRIAN RAFAELY 

RIBEIRO ALVES, todas com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente ação de “Cobrança de Seguro” em desfavor de SOMPO 

SEGUROS S.A., devidamente qualificada, e após seu processamento, 

apresentaram manifestação no (id.10211565; id.10211571) bem como, o 

ilustre representante do Ministério Público (id.11723238), vindo-me 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos propostos por JOABE ALVES BONATTI, menor impúbere, 

representado por sua genitora e também autora, MARLENE THEODORO 

BONATTI; GLEISON PEREIRA ALVES, menor impúbere, representado por 

sua genitora ÂNGELA PEREIRA DIAS E, ALINE FERREIRA ALVES E MIRIAN 

RAFAELY RIBEIRO ALVES, em desfavor de SOMPO SEGUROS S.A. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Dispenso o pagamento das 

custas processuais remanescentes, com fulcro no artigo 90, §3º do 

Código de Processo Civil. Façam as baixas devidas. Desde já, acolho a 

manifestação do ilustre representante do Ministério Público e defiro o 

levantamento de parte dos valores depositados, com suas devidas 

correções, em favor da autora e seu procurador, entretanto, a cota parte 

atinente aos menores – Joabe Alves Bonatti e Gleison Pereira Alves-, 

deverá ser depositada junto às contas poupanças abertas em nome dos 

menores, cabendo às suas genitoras apresentarem os dados bancários 

ao juízo, no prazo de (10) dez dias. Vindo aos autos os dados bancários 

das partes, expeçam-se os competentes alvarás judiciais. Considerando 

que as partes desistiram do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, após arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 19 de fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000096-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL PEIXOTO DAMASCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

GLOBAL EXPRESS (RÉU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

KASSIM SCHNEIDER RASLAN OAB - MG0080722A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000096-16.2017 Ação: Obrigação de Dar c/c Reparação de Danos 

Morais Autor: Leonel Peixoto Damasceno. Réus: Samsung Eletrônica da 

Amazônia Ltda e Outros. Vistos, etc... LEONEL PEIXOTO DAMASCENO, 

com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com “Ação de 

Obrigação de Dar c/c Reparação de Danos Morais” em desfavor de 

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA E GLOBAL EXPRESS, devidamente 

qualificadas, e, após seu processamento, sobreveio o petitório de acordo 

de (id.6663991; id.6841852; id.9609160) e a certidão de (id.11736180), 

pugnando pela extinção da presente ação, vindo-me conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta 

por LEONEL PEIXOTO DAMASCENO, em desfavor de SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA E GLOBAL EXPRESS. Em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o 

processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, 

alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Dispenso o pagamento das custas 

processuais remanescentes, com fulcro no artigo 90, §3º do Código de 

Processo Civil. Ademais, comunique-se ao Douto Juízo da Quinta Vara 

Cível desta Comarca, sobre a desconstituição da penhora de (id.8768739), 

ante a ausência de valores depositados, bem como, sua extinção. Façam 

as baixas necessárias. Considerando que as partes renunciaram ao 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, 

arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de fevereiro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003233-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA IVOLENE ROCHA DA SILVEIRA (AUTOR)

RAIHANE ROCHA DA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE 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 : 

1003233-06.2017.8.11.0003 AUTOR: ANTONIA IVOLENE ROCHA DA 

SILVEIRA, RAIHANE ROCHA DA SILVEIRA RÉU: UNIVERSO ONLINE S/A 

Vistos etc. Analisando os autos, verifico que, no Agravo de Instrumento 

de ID 10336087, foi determinado que a multa diária aplicada por este juízo, 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), incida somente em até 100 (cem) dias, 

a contar do seu descumprimento, mantendo-se os demais termos da 

decisão de ID 11770596. Por meio da petição de ID 10552392, aportou aos 

autos notícia de descumprimento da liminar concedida, motivo pelo qual a 

parte autora requer seja majorada a multa até seu efetivo cumprimento. 

Conforme disposição do artigo 297 do Código de Processo Civil de 2015, o 

juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória. Assim, diante dos novos documentos 

trazidos aos autos, considerando a exposição das demandantes e sua 

sujeição a riscos com o descumprimento da liminar já concedida, 

DETERMINO que a requerida, no prazo de 24 (horas), promova à remoção 

e/ou bloqueio integral do usuário que se passa pelas autoras, o qual pode 

ser identificado pelos “prints” das conversas anexas à exordial, a fim de 

que cessem as utilizações de perfil falso das autoras, bem como 

DETERMINO a apresentação em juízo, em 10 (dez) dias, de todas as 

informações atinentes ao usuário falso constantes nos seus registros e 

capazes de auxiliar na identificação do usuário, incluindo, mas não se 

limitando a: dados cadastrais e registros de acessos (números de IP, com 

datas e horários GMT) - referentes aos últimos 6 (seis) meses, contados 

desta data, sob pena de multa diária já aplicada, a partir de agora majorada 

ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, até 

o limite de 100 (cem) dias, a qual será revertida em favor da parte 

requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, 

§4º do Código de Defesa do Consumidor, bem ainda sob pena de 

responsabilidade pessoal daquele funcionário da requerida que, 

recebendo esta ordem e tendo poderes para tanto, deixar de cumpri-la. 

Sem prejuízo desta providência, manifestem-se as partes sobre o 

interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso 

positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e sua 

finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da demanda 

manejada. A seguir, conclusos. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1009649-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORREA PRATES (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA PRATES LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIA MARIA CORREA PRATES (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado nos Bairros: JARDIM BELO 

HORIZONTE e MORADAS DO PARATI.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009327-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MERARE FERREIRA OAB - SP364089 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: VILA AURORA

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000750-66.2018.8.11.0003

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:

RONALDO MIGUEL SOARES DE CAMPOS (EXECUTADO)

RONALDO MIGUEL SOARES DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000750-66.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: RONALDO MIGUEL SOARES DE CAMPOS - ME, RONALDO 

MIGUEL SOARES DE CAMPOS Vistos etc. De início, DETERMINO que a 

parte autora comprove nos autos o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 05 (cinco) 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). De início, 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). Nos moldes dos artigos 829 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil, cite-se o Executado para os atos desta 

ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida, ou apresente embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 914 do CPC/15). Determino que, no mandado de citação conste 

também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 829, §1º, 

CPC/15). Consigno que, nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de 

justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o 

prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, 

de plano, os honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da 

causa, a serem pagos pelo executado. Em conformidade com o disposto 

no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. 

Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil, bem 

como a expedição da certidão de distribuição do feito para fins de registro 

nos cartórios de registro de bens, na forma do art. 828 do CPC/15, 

devendo a parte exequente comunicar a este Juízo as averbações 

efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua concretização. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002128-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI FLORINDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 : 

1002128-28.2016.8.11.0003 AUTOR: IVANI FLORINDA OLIVEIRA RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Manifestem-se as 

partes sobre o interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) 

dias. Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam 

produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano 

da demanda manejada. A seguir, conclusos. Rondonópolis/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005391-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/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 : 

1005391-68.2016.8.11.0003 AUTOR: JHOANE MARRARA RODRIGUES DA 

SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 351 do Novo Código de 

Processo Civil. No mesmo prazo, esclareçam ambas as partes se 

possuem provas a produzir, especificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Em seguida, conclusos. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro 

de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004439-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARVALHO MARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (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):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004439-89.2016.8.11.0003 AUTOR: LUCILENE CARVALHO MARIA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 
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etc. Este Juízo realizará, no mês de ABRIL vindouro, MUTIRÃO para 

tentativas de conciliação e julgamentos (caso seja inviável a conciliação e 

o feito esteja apto à prolação sentença) das ações de cobrança de 

seguro DPVAT. Diante disso, e considerando que aludidas tentativas de 

conciliação são otimizadas depois da realização de perícia médica, a qual 

deverá ser remunerada pela demandada, NOMEIO, na qualidade de perito 

nestes autos, o Dr. ALEXANDER PAUL WINNIKOW, CRM-MT 4999, 

portador do RG: 4459373-2, CPF sob o nº. 024.605.869-22, com endereço 

à Rua: José Salmen Hanzem, nº. 557, Bairro: Vila Birigui, CEP: 78.705-057, 

nesta urbe, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, NCPC). Arbitro 

honorários do perito judicial no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), a cargo da requerida, conforme acima estabelecido. Designo a 

audiência em questão para o dia 10 de ABRIL de 2018, às 10h20min, 

devendo as partes comparecerem com 30 minutos de antecedência. 

Revogo eventual nomeação anterior de perito nestes autos, determinando 

a restituição de valores que tenham sido previamente depositados sem a 

realização do trabalho pelo profissional previamente designado. Intimem-se 

as partes por meio de seus procuradores, devendo o demandante 

comparecer PESSOALMENTE e trazer ao ato, além de seus documentos 

pessoais, documentos médicos (exames, prontuários, laudos etc.) que 

possua e sejam referentes à lesão a que concerne este processo, tudo 

de modo a melhor subsidiar a avaliação pericial, que será realizada neste 

Fórum, em sala preparada para este fim. Poderá a parte autora ainda 

comparecer acompanhada de assistente técnico, caso queira. 

Consigne-se que a ausência da parte autora no ato ora designado será 

reputada como desinteresse no prosseguimento do feito. Intimem-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000508-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI PEREIRA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDO ROMIO OAB - SP201463 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CÍCERO DONO DA LOJA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000508-10.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MAGALI PEREIRA DO PRADO 

REQUERIDO: CÍCERO DONO DA LOJA Vistos etc. Diante do teor da petição 

de ID 11612944, considerando que o Juízo deprecante já deferiu os 

benefícios da assistência à requerente, CUMPRA-SE conforme deprecado. 

Após, devolva-se à Comarca de origem, consignando nossas 

homenagens, com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 

de fevereiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1008815-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GONÇALVES MARIANO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito, mais precisamente para querendo, 

impugnar a Contestação de ID 11319205.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003795-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA DE PAULA PAIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO DE OLIVEIRA KLEBIS OAB - SP183854 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003795-49.2016.8.11.0003 AUTOR: MARIA EMILIA DE PAULA PAIM RÉU: 

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA Vistos etc. Trata-se de 

ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos c/c pensão de 

alimentos e pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA EMILIA DE 

PAULA PAIM em desfavor EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Noticia a exordial que, no dia 

21/06/2016, por volta das 18h20min, a autora vinha na garupa da motoneta 

Honda/C100 BIZ, Placa JZL- 3143, Rondonópolis-MT, Cor Azul, conduzida 

pelo seu esposo Sr. Adailton Fernandes Mendes, quando, na interseção 

que dá acesso à BR 364 (a 58 metros da Placa KM 205), o seu esposo, 

obedecendo às sinalizações de trânsito parou, para posteriormente 

adentrar na BR 364. No entanto, a autora relata que, repentinamente, o 

VEÍCULO ÔNIBUS, Mercedes BENZ/MPOLO PARADISO, Cor: Branca, Placa 

NDL 4194, Presidente Prudente/SP, conduzido pelo motorista da Empresa 

requerida Sr. Ozias Bezerra de Paula, não respeitando as leis de trânsito 

(distância mínima de segurança), atropelou a motoneta onde estavam 

ambos, passando por cima dela, bem como do membro inferior direito da 

autora (perna), causando-lhe lesões graves. Ressalta que, no caso em 

tela, não restou evidenciada qualquer conduta inadequada do condutor da 

motoneta Honda/C100 BIZ, Placa JZL- 3143, Rondonópolis-MT, nem 

tampouco da autora, que pudesse ter contribuído para a ocorrência do 

evento danoso, uma vez que, no instante do atropelamento pelo ônibus, 

eles estavam a frente deste, aguardando passagem para adentrar a BR 

364, ou seja, obedecendo à legislação de trânsito vigente. Assevera que, 

devido à imprudência e negligência do condutor do ônibus da requerida, 

que não respeitou a sinalização de trânsito, ocorreu a tragédia ora 

noticiada, que está trazendo vários desconfortos à vida da autora, bem 

como de sua família. Por conta de tais fatos, pleiteia a requerente a 

concessão da tutela de urgência, a fim de que a empresa requerida 

providencie o pagamento da prótese ortopédica para o membro inferior 

amputado, como também que pague uma pensão provisória mensal até o 

julgamento da lide, no montante de R$ 1.934,49 (um mil, novecentos e trinta 

e quatro reais e quarenta e nove centavos) ou um salário mínimo mensal, a 

título de alimentos provisórios, em dinheiro, em conta bancária que será 

indicada oportunamente, sob pena de multa diária a ser fixada por este 

juízo à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários. Ao final, requer seja 

julgado procedente o pedido inicial, condenando a requerida a indenizar a 

autora por danos morais, no montante fixado em 500 (quinhentos) salários 

mínimos, ou seja, o valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil 

reais), concedidos de uma só vez. Requer, ainda, a condenação da parte 

ré ao pagamento de indenização pelos danos emergentes, os quais serão 

aferidos em liquidação de sentença; lucros cessantes no total de R$ 

789.000,00, (setecentos e oitenta nove mil reais); danos estéticos, no 

valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta seis mil reais); pagamento de 

pensão vitalícia no valor de R$ 1.934,49 (um mil, novecentos e trinta e 

quatro reais e quarenta e nove centavos). Apresenta pedidos de natureza 

final e junta documentos. Por meio da decisão de ID 3302076, foi deferida 

a tutela de urgência postulada pela demandante, oportunidade em que foi 

determinado que a requerida realizasse o pagamento de pensão provisória 

mensal à parte autora, até o julgamento da lide, no montante de um salário 

mínimo. No que toca à prótese para o membro amputado, em face do 

vultoso valor do orçamento apresentado para a aquisição da aludida 

prótese, foi oportunizada à requerida a apresentação de orçamentos 

pertinentes, nos moldes do modelo indicado pela demandante. A parte 

autora informou seus dados bancários no ID 3305994 e apresentou novo 

orçamento da prótese no ID 3724664. Por meio da petição de ID 4294402, 

a parte demandada noticiou a impossibilidade de efetuar o depósito na 

conta indicada pelo demandante, razão pela qual efetuou o depósito 

judicial dos valores pertinentes. A parte autora informou os dados 
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bancários de sua conta poupança ativa (ID 4328436) e, por meio das 

petições de ID 4792187 e ID 9130348, reiterou o pedido de deliberação 

sobre o fornecimento de prótese ortopédica. Designada audiência de 

conciliação, resultou infrutífera (ID 7343793). Na oportunidade de 

contestação (ID 8068962), a parte requerida postulou a denunciação à lide 

da empresa INVESTPREV SEGURADORA S/A. No mérito, postulou a 

improcedência dos pedidos iniciais. Foi apresentada réplica à contestação 

(ID 8723337). Por meio da decisão de ID 9131990, foi determinado que a 

parte autora acostasse aos autos laudo médico/prescrição que descreva 

a recomendação para a utilização de prótese ortopédica pela autora, 

devendo constar o modelo apropriado e demais informações pertinentes 

ao caso, a fim de melhor subsidiar a análise do pleito por este Juízo. 

Demais disso, foi determinado que as partes especificassem as provas 

que desejam produzir e sua finalidade. A parte autora postulou o 

julgamento antecipado da lide e, alternativamente, requereu a produção de 

prova testemunhal (ID 9207341). Por meio da petição de ID 9311648, a 

parte autora acostou aos autos o relatório médico com a recomendação 

para a utilização de prótese ortopédica. A parte requerida postulou a 

produção de prova testemunhal e pericial (ID 9337209). É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. Passo à análise da preliminar de 

denunciação à lide. Compulsando os autos, verifico a existência de 

Apólice de Seguro, tendo como segurado o veículo da requerida e 

seguradora a empresa INVESTPREV SEGURADORA S/A, denunciada à 

lide, conforme contestação e documentos de ID 8068962. Assim, constato 

que o pleito de denunciação da seguradora deve ser acolhido, mormente 

porque a denunciada encontra-se obrigada, por contrato, a indenizar o 

denunciante, em ação regressiva, caso saia vencido da presente 

demanda, conforme o que preleciona o artigo 125, II, do Código de 

Processo Civil/2015, in verbis: Art. 125. É admissível a denunciação da 

lide, promovida por qualquer das partes: (...) II - àquele que estiver 

obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o 

prejuízo de quem for vencido no processo. Diante disso, DEFIRO o pedido 

de denunciação à lide formulado pela denunciante, com fundamento no art. 

125, II do CPC/2015 e, via de consequência, DETERMINO a citação da 

denunciada INVESTPREV SEGURADORA S/A, via carta registrada com 

aviso de recebimento, no endereço indicado pela denunciante para, 

querendo, contestar o pedido inicial, no prazo de lei, sob as advertências 

pertinentes. Em tempo, analisando melhor a decisão liminar proferida neste 

feito (ID 3302076), REVOGO a parte dispositiva no que tange à cominação 

de multa diária para o caso de descumprimento da medida de urgência 

consistente no pagamento de pensão mensal, vez que afigura-se 

descabida a aplicação de astreintes em caso de descumprimento de 

obrigação para pagar quantia certa. Nesse sentido, colham-se os 

seguintes julgados: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

AMPUTAÇÃO SUPOSTAMENTE CAUSADA POR USO DEMASIADO DE 

ALGEMAS. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DE 

MODO A DETERMINAR AO ESTADO O PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL 

EM FAVOR DO AUTOR. RECLAMO DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO INSURGÊNCIA NÃO ACOLHIDA 

PROVAS DOCUMENTAIS CONSTANTES DO PROCESSO QUE 

DEMONSTRAM DE FORMA VEROSSÍMIL QUE O AUTOR VEIO A SER 

ALGEMADO POR MAIS DE 12 HORAS E QUE ISSO VEIO A SER 

PREPONDERANTE PARA AMPUTAÇÃO DO SEU MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE BEM 

DELINEADOS PENSIONAMENTO QUE SE MOSTRA IRRETOCÁVEL. Uma 

vez comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade a 

interligá-los, deverá ao ente estatal ser imputado o pagamento de pensão 

mensal àquele que sofreu amputação de membro em decorrência do 

suposto uso por excessivo tempo de algemas para contê-lo enquanto 

custodiado, especialmente se, em sede de um juízo de cognição sumária 

própria das tutelas de urgência, as provas acostadas ao processo 

ilustrarem tal circunstância. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA 

IRRELEVÂNCIA PONDERAÇÃO DE INTERESSES EM TELA PERIGO DE 

PREJUÍZO AO SUSTENTO DO AUTOR RESGUARDADO EM DETRIMENTO 

DAS EXPECTATIVAS MERAMENTE PATRIMONIAIS DO ESTADO. Podendo o 

risco da irreversibilidade decorrer tanto da concessão quanto do 

indeferimento da tutela antecipada, deve-se resguardar o direito 

preponderante, sendo indubitável que o direito à sobrevivência prevalece 

sobre o patrimonial (TJSC, AI n. 2012.034130-5, Rel. Des. Pedro Manoel 

Abreu, j. Em 04.09.2012). ASTREINTE DESCABIMENTO OBRIGAÇÃO DE 

PAGAR QUANTIA CERTA SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO DE VALORES 

ADEQUAÇÃO NO PONTO. As astreintes constituem medida de execução 

indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida 

ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de 

obrigação de fazer ou não fazer. Logo, tratando-se de obrigação de pagar 

quantia certa, é inaplicável a imposição de multa para coagir o devedor ao 

seu cumprimento, devendo o credor valer-se de outros procedimentos 

para receber o que entende devido (STJ, AgInt no RESP 1.324.029/MG, 

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. Em 16.06.2016). RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC; AI 0132364-68.2015.8.24.0000; 

Joaçaba; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Antônio Zanini 

Fornerolli; DJSC 25/09/2017; Pag. 287). - destaquei “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE ASTREINTES EM CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. É inadmissível 

cominação de multa como meio indireto de compelir o devedor ao 

cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, diante da inexistência 

de norma legal que a autorize. 2. Precedentes do STJ. 3. Agravo de 

Instrumento PROVIDO. Decisão unânime.” (TJ-PE - Agravo de Instrumento 

AI 824020078170130 PE 0015838-86.2010.8.17.0000 (TJ-PE) , Data de 

publicação: 18/11/2010 , RELATOR FRANCISCO EDUARDO GONÇALVEZ 

SERTORIO CANTO). “EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO 

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 

ENTREGA DO IMOVÉL. DANO PRESUMÍVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS 

CESSANTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL POR PARTE DA 

AGRAVADA PARA DELONGA NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES 

DEVIDOS E RAZOAVEIS. MULTA (ASTREINTE). INCABÍVEL. OBRIGAÇÃO 

DE PAGAR QUANTIA CERTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- 

Conforme Jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, a ausência da 

entrega do imóvel na data pactuada, acarreta o pagamento de indenização 

por lucros cessantes pela não fruição do bem durante o tempo da mora da 

promitente vendedora. (Precedentes do STJ). 2- Em que pese os 

questionamentos em relação ao quantum arbitrado pelo Juízo a quo a título 

de lucros cessantes, o valor de R$800,00 (oitocentos) reais atende 

perfeitamente aos requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade, 

considerando o preço do imóvel à época da celebração do contrato ser de 

R$98.031,15 (noventa e oito mil e trinta e um reais e quinze centavos). 3- 

Incabível a cominação de multa no caso de obrigação de pagar quantia 

certa, tendo em vista, que na hipótese de inadimplemento, é possível a 

compensação através dos juros moratórios e, eventualmente, pode ser 

alcançada por medidas como a penhora de valores em contas bancárias. 

4- Recurso parcialmente provido, à unanimidade.” (TJ-PA - Agravo de 

Instrumento AI 00027049720158140000 BELÉM (TJ-PA) , Data de 

publicação: 22/07/2015, RELATOR LUIZ GONÇALVEZ DA COSTA NETO). - 

destaquei “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. ART. 475-J DO CPC. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NÃO 

CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

PROVIDO. 1. Em se tratando de obrigação de pagar, não cabe a aplicação 

da multa prevista no art. 461, §§ 4º e 5º, do CPC. 2. O art. 475-J 

estabelece que, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia 

certa ou já fixada em liquidação, não o efetue, dever-se-á expedir o 

mando de penhora e avaliação, após o qual poderá a devedora oferecer 

impugnação, no prazo de 15 dias. 3. Deve ser suspendida qualquer multa 

que venha a ser fixada, a título de astreintes e das demais medidas 

coercitivas, pelo descumprimento de obrigação de pagar, bem como deve 

ser observado todo o rito processual previsto no artigo 457-J do CPC (art. 

523 do NCPC) para o pagamento dos valores pleiteados pelo exequente. 4. 

Agravo de instrumento provido.” (TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

00725281320134010000 0072528-13.2013.4.01.0000 (TRF-1), Data de 

publicação: 15/09/2017 , RELATOR DES. FED. FRANCISCO DE ASSIS 

BETTI). - destaquei No que toca à prótese para o membro amputado, 

conforme delineado na decisão de ID 3302076, embora pareça a priori ser 

necessária para a autora, de modo a minimizar os danos sofridos com a 

amputação de seu membro, diante da complexidade da utilização desta e 

dos vultosos valores dos orçamentos apresentados, entendo que a autora 

deve ser previamente submetida à perícia médica, que já foi postulada pela 

parte demandada no ID 8068962 - Pág. 16 e reiterada no ID 9337209 - Pág. 

2. Registre-se que, não obstante este juízo tenha oportunizado à 

demandada a apresentação dos orçamentos pertinentes, em face do 

vultoso valor do orçamento apresentado pela parte autora para a 

aquisição de aludida prótese, a requerida quedou inerte ao comando 

judicial, deixando de acostar aos autos qualquer orçamento. Por outro 

lado, a parte autora acostou, inicialmente, o orçamento de ID 3217301, 

emitido por Jácomo Arico Jr - Ortopedia Técnica, no valor de R$ 98.000,00 
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(noventa e oito mil reais), bem como apresentou novo orçamento no ID 

3724787, emitido pelo ITOP - Instituto Técnico Órtese Prótese, no valor de 

R$ 95.500,00 (noventa e cinco mil e quinhentos reais). Por meio do laudo 

médico acostado ao ID 9311653, o Dr. Marcos Gomes de Lima recomenda 

fortemente que a prótese seja confeccionada com titânio e fibra de 

carbono e que tenha mecanismo de expulsão de ar automático. Cumpre 

salientar que, na oportunidade de contestação, a requerida postula o 

levantamento dos tipos e valores disponíveis no mercado e que se 

adequem à necessidade da autora, por meio de prova pericial, questões 

que deverão ser consideradas pelo perito quando da elaboração do laudo. 

Desse modo, nos termos do artigo 465 do Código de Processo Civil/2015, 

NOMEIO como perito nestes autos o médico ortopedista Dr. LUIZ ANTUNES 

HACHEM NETO, CRM-MT 7230, portador do RG: 6138700 SSP/GO, CPF 

sob o nº. 649.311.533-72, com endereço à Rua: Joaquim de Oliveira, 

n°2001 – Apto. 703, Vila Aurora, nesta urbe. Fixo, para a entrega do 

laudo, o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do equivalente 

a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser estabelecido a titulo de 

honorários periciais. Registre-se que o pagamento dos honorários 

periciais, in casu, ficará a cargo da requerida EMPRESA DE 

TRANSPORTES ANDORINHA S/A, vez que esta requereu a realização da 

perícia (art. 95, caput, CPC/15). Intimem-se as partes a fim de que, dentro 

de 15 (quinze) dias: 1) apresentem eventual arguição de impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso; 2) indiquem assistentes técnicos; 3) 

apresentem quesitos (art. 465, § 1º, CPC/2015). Intime-se o perito a fim de 

que, em 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, bem como 

currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (art. 465, § 2º, CPC/2015). Tão logo apresentada a 

proposta de honorários, deve ser a requerida intimada para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3º, CPC/2015). Sem 

prejuízo dessas providências, conforme determinado anteriormente, 

CITE-SE a denunciada INVESTPREV SEGURADORA S/A, via carta 

registrada com aviso de recebimento, no endereço indicado pela 

denunciante para, querendo, contestar o pedido inicial, no prazo de lei, 

sob as advertências pertinentes, impulsionando o feito em seguida. No 

mesmo ato, deverá manifestar-se nos termos acima referidos quanto à 

perícia ora determinada (apresentar eventual arguição de impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico; 

apresentar quesitos - art. 465, § 1º, CPC/2015). Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 732642 Nr: 12807-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA, 

CLOVES LUIZ GUIMARAES, JUSSARA GARCIA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-A, KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:4.575

 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. 212/213, bem com, da certidão de fl. 214.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001066-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CAMPEAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001066-79.2018.8.11.0003 AUTOR: FLAVIO CAMPEAO RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

FLÁVIO CAMPEÃO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. O autor alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora 

n. 6/986332-5 e que, em dezembro de 2017, foi surpreendido com uma 

fatura extraordinária no valor de R$ 19.183,19 (dezenove mil, cento e 

oitenta três reais e dezenove centavos). Aduz que foi realizada inspeção 

unilateral pela parte Requerida na referida unidade consumidora, 

oportunidade em que teriam constatado falhas nas aferições de consumo. 

Contudo, afirma que a cobrança em questão é exorbitante e indevida. Por 

conta de tais fatos, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de 

que seja determinado que a requerida se abstenha de proceder à 

interrupção do fornecimento de energia elétrica de sua Unidade 

Consumidora, suspendendo os efeitos da aludida cobrança, bem como se 

abstenha de incluir o nome do requerente no banco de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que, ao que parece, a empresa requerida 

teria emitido fatura com valor muito superior ao comumente consumido pela 

parte autora, o que pode constituir cobrança indevida, estando o 

demandante na iminência de ter o fornecimento de energia elétrica 

suspenso e o nome negativado em razão da aludida cobrança. O perigo 

de dano é evidente, pois, é certo que a suspensão de energia elétrica 

causa prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal 

suspensão se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela 

deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo 

Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da 

situação do quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os 

elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

abstenha-se de realizar a interrupção do fornecimento de energia elétrica 

da Unidade Consumidora da parte autora, em razão da fatura sub judice 

no valor de R$ R$ 19.183,19 (dezenove mil, cento e oitenta três reais e 

dezenove centavos), suspendendo os efeitos da aludida cobrança e 

abstendo-se, de igual modo, de incluir o nome do demandante no banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito em virtude dessa fatura, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já 

aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte autora prosseguir com 

o regular adimplemento das faturas durante o decorrer da demanda, salvo 

decisão em contrário. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 05 de abril de 2018, às 09h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 
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Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004861-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

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 : 

1004861-64.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA 

JUNIOR EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos 

etc. Diante do trânsito em julgado da sentença de ID 4154919, que fixou 

multa diária para a exclusão do gravame existente no veículo do 

demandante, de modo que o exequente postula o recebimento das 

astreintes fixadas, verifico que o feito adentrou na fase de cumprimento 

de sentença. Promova-se às alterações necessárias no sistema PJe. 

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15 Intime-se o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob 

pena de ser o valor acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento, tudo consoante artigo 523 e 

seguintes do CPC/2015. Não efetuado tempestivamente o pagamento, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação. Tudo cumprido, não havendo manifestação do 

devedor, intime-se o exequente a se manifestar em 05 (cinco) dias, e 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005302-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATUREZA AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS OAB - MT4112 (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):

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 : 

1005302-11.2017.8.11.0003 REQUERENTE: NATUREZA AGRICOLA LTDA - 

ME REQUERIDO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C PEDIDO DE 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por 

NATUREZA AGRÍCOLA LTDA em desfavor de BANCO SANTANDER 

BRASIL S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. Na oportunidade 

da audiência inaugural de conciliação, as partes celebraram acordo, 

pugnando por sua homologação, consoante termo acostado ao ID 

9945109. A parte demandada comprovou no ID 10311833 o pagamento da 

importância de R$ 3.940,00 (três mil novecentos e quarenta reais), a título 

de danos morais, depositada em favor da parte autora. Por outro lado, a 

parte autora noticiou, no ID 10722902, que a requerida não cumpriu a parte 

do acordo em que se responsabilizava em proceder à baixa do gravame 

junto ao DETRAN. Por meio da decisão de ID 9945949, este juízo 

homologou a avença entabulada e, diante do noticiado descumprimento 

parcial do acordo, oportunizou que a parte requerida, no prazo de 03 

(três) dias, procedesse à baixa do gravame incidente no veículo descrito 

na exordial, o que não foi atendido pela parte demandada. Por meio da 

petição de ID 11775969, a parte autora requereu a condenação do Banco 

Requerido ao pagamento da multa diária por descumprimento da aludida 

determinação, no valor total de R$13.000,00 (treze mil reais), bem como 

requereu a expedição de ofício ao DETRAN/MT para a baixa do gravame 

inserido pelo demandado. Contudo, analisando detidamente os autos, 

verifico que os petitórios formulados pela parte autora no ID 11775969 não 

merecem acolhimento, uma vez que, no termo de audiência de ID 9945109, 

as partes acordaram que, no caso de descumprimento, o acordo 

entabulado seria desconsiderado, retornando o processo ao status quo 

ante. Desse modo, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contestar a ação, impulsionando o feito em seguida. 

Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO REIS PESSOA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

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 : 

1000788-78.2018.8.11.0003 AUTOR: MARIO REIS PESSOA DA SILVA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

MARIO REIS PESSOA DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 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. Considerando que é de 

conhecimento deste juízo que as Seguradoras não celebram acordos sem 

prévia realização de perícia médica, deixo, por ora, de designar audiência 

de conciliação neste feito. Desse modo, aguarde-se a adequação da 

pauta para a inclusão desta demanda em mutirão oportunamente 

designado por este juízo para essa finalidade. Cite-se a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação, impulsionando o 

feito em seguida. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000793-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA JONAS MARTINS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000793-03.2018.8.11.0003 REQUERENTE: GERALDINA JONAS MARTINS 

DA CRUZ REQUERIDO: BANCO RODOBENS S.A. Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por GERALDINA 

JONAS MARTINS DA CRUZ em desfavor de BANCO RODOBENS 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 16h, para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 
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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, 21 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001019-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001019-08.2018.8.11.0003 REQUERENTE: TIAGO DE CAMPOS 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por TIAGO DE CAMPOS 

RODRIGUES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA 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 05 de abril de 2018, às 09h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000891-85.2018.8.11.0003

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:

RENATO DE ALMEIDA ALVES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000891-85.2018.8.11.0003 AUTOR: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

PECAS LTDA RÉU: RENATO DE ALMEIDA ALVES - ME Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 

DE PEÇAS LTDA em desfavor de RENATO DE ALMEIDA ALVES ME, 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). Conforme o disposto no 

artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 05 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, 21 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000906-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000906-54.2018.8.11.0003 REQUERENTE: LUIS CARLOS PORTO 

REQUERIDO: RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL ajuizada por LUIS CARLOS PORTO em desfavor de 

RETIFICA RONDONÓPOLIS LTDA ME, 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 05 de abril de 2018, às 08h30min, 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, 21 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000943-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO (EXECUTADO)

EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO - ME (EXECUTADO)

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 : 

1000943-81.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT EXECUTADO: EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO - ME, 

EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO Vistos etc. De início, 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). Nos 

moldes dos artigos 829 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

cite-se o Executado para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida, ou apresente embargos à 

execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 do CPC/15). Determino 

que, no mandado de citação conste também a ordem para penhora e a 

avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º, CPC/15). Consigno que, nos termos 

do artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (§ 3°). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios de 

dez por cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado. Em 

conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 
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será reduzido pela metade. Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo 

Código de Processo Civil, bem como a expedição da certidão de 

distribuição do feito para fins de registro nos cartórios de registro de 

bens, na forma do art. 828 do CPC/15, devendo a parte exequente 

comunicar a este Juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar de sua concretização. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000955-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ROSA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

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 : 

1000955-95.2018.8.11.0003 AUTOR: REGINALDO ROSA SANTANA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT ajuizada por REGINALDO ROSA SANTANA em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 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. Considerando que é de conhecimento deste juízo que a 

Seguradora Líder não celebra acordos sem prévia realização de perícia 

médica, deixo, por ora, de designar audiência de conciliação neste feito. 

Desse modo, aguarde-se a adequação da pauta para a inclusão desta 

demanda em mutirão oportunamente designado por este juízo para essa 

finalidade. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contestar a ação, impulsionando o feito em seguida. Expeça-se o 

necessário. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000959-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE (EXECUTADO)

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 : 

1000959-35.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE Vistos etc. De início, 

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). Nos moldes dos artigos 829 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil, cite-se o Executado para os atos desta ação, a fim de 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, ou 

apresente embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 do 

CPC/15). Determino que, no mandado de citação conste também a ordem 

para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (art. 829, §1º, CPC/15). Consigno que, 

nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (§ 3°). 

Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios 

de dez por cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado. 

Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Defiro o disposto no art. 212, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil, bem como a expedição da certidão de 

distribuição do feito para fins de registro nos cartórios de registro de 

bens, na forma do art. 828 do CPC/15, devendo a parte exequente 

comunicar a este Juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar de sua concretização. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000970-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA CRISTAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000970-64.2018.8.11.0003 AUTOR: TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VIDROS LTDA. RÉU: VIDRACARIA 

CRISTAL LTDA - ME Vistos etc. De início, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Expeça-se 

mandado para que o requerido, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

do débito em questão e dos honorários advocatícios, que fixo em 5% do 

valor atribuído à causa (art. 701 do CPC/15), ou apresente embargos à 

ação monitória (art. 702 do CPC/15). Faça constar no mandado que, se no 

referido prazo, não efetuar o pagamento ou oferecer embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2, do 

CPC/15). Consigno que o réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000993-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

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 : 

1000993-10.2018.8.11.0003 AUTOR: ALEXANDRO PEREIRA DA COSTA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por ALEXANDRO PEREIRA DA COSTA em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT, 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. Considerando que é de conhecimento deste juízo que a 

Seguradora Líder não celebra acordos sem prévia realização de perícia 

médica, deixo, por ora, de designar audiência de conciliação neste feito. 

Desse modo, aguarde-se a adequação da pauta para a inclusão desta 

demanda em mutirão oportunamente designado por este juízo para essa 

finalidade. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contestar a ação, impulsionando o feito em seguida. Expeça-se o 

necessário. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001027-82.2018.8.11.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 201 de 340



Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - 424.420.281-15 (PROCURADOR)

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.D.V. CONSTRUTORA PRE-MOLDADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001027-82.2018.8.11.0003 AUTOR: RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - 

ME PROCURADOR: MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA RÉU: M.D.V. 

CONSTRUTORA PRE-MOLDADOS LTDA - ME Vistos etc. De início, 

DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) 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). Expeça-se mandado para que o requerido, no 

prazo de 15 dias, efetue o pagamento do débito em questão e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 5% do valor atribuído à causa (art. 

701 do CPC/15), ou apresente embargos à ação monitória (art. 702 do 

CPC/15). Faça constar no mandado que, se no referido prazo, não efetuar 

o pagamento ou oferecer embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial (art. 701, § 2, do CPC/15). Consigno que o réu será 

isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no 

prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001031-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - 424.420.281-15 (PROCURADOR)

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO)

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CESAR TRISTAO (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 : 

1001031-22.2018.8.11.0003 AUTOR: RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - 

ME PROCURADOR: MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA RÉU: SILVIO CESAR 

TRISTAO Vistos etc. De início, DETERMINO que a parte autora comprove 

nos autos o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 05 

(cinco) 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). Expeça-se 

mandado para que o requerido, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

do débito em questão e dos honorários advocatícios, que fixo em 5% do 

valor atribuído à causa (art. 701 do CPC/15), ou apresente embargos à 

ação monitória (art. 702 do CPC/15). Faça constar no mandado que, se no 

referido prazo, não efetuar o pagamento ou oferecer embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2, do 

CPC/15). Consigno que o réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010252-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010252-63.2017.8.11.0003 REQUERENTE: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI REQUERIDO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Vistos 

etc. Por meio da decisão de ID 11342512, este juízo deferiu a tutela de 

urgência postulada pelo demandante, determinando que a requerida 

exclua o nome da parte autora do banco de dados do cadastro negativo 

do SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central), em relação 

ao apontamento sub judice. Antes do cumprimento da determinação 

supramencionada pela Secretaria deste juízo, a parte autora apresentou 

novo pedido de tutela de urgência (ID 11782658), requerendo a baixa do 

gravame da alienação fiduciária existente em seu veículo, alegando a 

quitação do contrato firmado com a parte demandada. Da análise das 

novas alegações e documentos trazidos aos autos, bem como pelos 

fundamentos já delineados na decisão de ID 11342512, verifico que 

parece ser indevida a restrição financeira mantida pela ré, de modo que a 

pretensão referida merece acolhimento. Desse modo, além da 

determinação constante no decisum de ID 11342512, determino que a 

parte demandada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, à exclusão do 

gravame de alienação fiduciária existente no registro do veículo descrito 

na exordial, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, 

que desde já aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

observando as demais determinações proferidas na decisão de ID 

11342512. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1005222-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. S. F. (AUTOR)

ERNESTO GUEDES DE SOUZA NETO (AUTOR)

M. R. G. D. (AUTOR)

PRISCILA DUARTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005222-47.2017.8.11.0003 AUTOR: ERNESTO GUEDES DE SOUZA NETO, 

PRISCILA DUARTE DE SOUZA, MARIA RITA GUEDES DUARTE, ERNESTO 

GUEDES DE SOUZA FILHO RÉU: ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO Vistos 

etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de 

desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código 

de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)" Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 13.105/15, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. CANCELO a audiência 

designada para o dia 21.03.2018, às 15h. Custas pelo autor. No entanto, 

como o autor é beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

fica suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo CPC). Sem honorários. Decorrido 

o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de 
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fevereiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007976-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR0053612A (ADVOGADO)

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G D DE MENDONCA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1007976-59.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. REQUERIDO: G D DE MENDONCA - ME Vistos etc. A parte 

autora opôs embargos de declaração em relação à sentença de ID 

11459928, que extinguiu o feito em face da quitação integral do débito 

indicado na vestibular, alegando que houve omissão na decisão proferida 

quanto à possibilidade de recebimento dos valores de atualização do 

débito e da restituição dos valores despendidos pela parte autora a título 

de remoção dos bens. Os embargos foram opostos no prazo de 05 

(cinco) dias, previsto no artigo 1.023 do Novo Código de Processo Civil. 

Assim dispõe o artigo 1022 do 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.” Analisando o caso, observo que 

os embargos aforados merecem ser rejeitados in totum, por não existir 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na aludida decisão, além 

de ser visível o caráter infringente que se procura obter com sua 

interposição. Registre-se que, no caso em exame, a devedora fiduciante 

depositou, dentro do prazo legal, valor correspondente ao débito indicado 

na petição inicial, nos termos do § 2º do art. 3º do Dec. Lei n. 911/69, in 

verbis: "Art. 3º. (...). § 2o No prazo do § 1º, o devedor fiduciante 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. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)" 

Demais disso, os valores de custas de remoção e devolução do bem, 

mencionados pela parte autora após a prolação da sentença (ID 11576308 

- Pág. 5), sequer haviam sido pleiteados nos autos, tampouco indicados na 

exordial, não havendo, portanto, qualquer omissão nesse sentido. Desse 

modo, observa-se que o embargante pretende modificar a decisão 

proferida por este Juízo, o que não é admissível por meio do recurso 

utilizado - embargos de declaração. Diante do exposto e com tais 

considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AVENTADOS, 

mantendo a decisão embargada na íntegra, tal como foi lançada. 

Cumpra-se integralmente a decisão de ID 11576308. Rondonópolis/MT, 21 

de fevereiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001323-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MACEDO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

FATTOR RECUPERAÇÃO DE CREDITO E GESTAO DE RISCO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA ADOGLIO MORATELLI OAB - SP187167 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001323-41.2017.8.11.0003 AUTOR: BEATRIZ MACEDO DO NASCIMENTO 

RÉU: CLARO S.A., FATTOR RECUPERAÇÃO DE CREDITO E GESTAO DE 

RISCO LTDA Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora e a 

requerida CLARO S.A. entabularam acordo em audiência de conciliação 

realizada pelos Conciliadores desta Segunda Vara Cível, pugnando por 

sua homologação. A pretensão merece ser acolhida. Alude o artigo 487, 

inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil): “487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a 

transação; (...)”. Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença 

entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, tão somente em relação à 

requerida CLARO S.A., nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. 

Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15. 

Honorários na forma pactuada. Sem prejuízo da homologação 

supramencionada, determino a intimação da parte autora para apresentar 

réplica à contestação acostada pela requerida FATTOR RECUPERAÇÃO 

DE CRÉDITOS E GESTÃO DE RISCO LTDA no ID 7256969, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 351 do Novo Código de Processo Civil, ou 

requerer o que entender de direito em relação à segunda demandada, em 

razão do acordo celebrado com a primeira ré, no mesmo prazo. Em 

seguida, conclusos. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005793-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA SANTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005793-18.2017.8.11.0003 AUTOR: MARILUCIA SANTIN RÉU: PRIMEIRO 

TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS Vistos etc. Da 

análise dos autos, verifico que a petição inicial deverá ser indeferida, 

como se demonstrará. No caso em epígrafe, a requerente não cumpriu 

determinação judicial para emendar a exordial, a fim de comprovar o 

recolhimento das custas e taxas processuais (ID 9975055), incorrendo no 

disposto do art. 321, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Assim, 

cumprindo com a exigência do art. 317, do novel diploma processual civil, 

a extinção da presente ação é medida que se impõe. Diante do exposto, 

com base no artigo 321, do CPC/2015, indefiro a petição inicial 

apresentada, ficando extinto o presente processo sem julgamento de 

mérito, na forma do artigo 317, do Novo Código de Processo Civil. 

CANCELO a audiência conciliatória designada para o dia 13.03.2018, às 

10h. Custas pelo demandante. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observando-se 

as formalidades legais. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001859-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DAS CONTESTAÇÕES E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005765-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO)

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO)

MARCINO FERREIRA OAB - MT12485/O (ADVOGADO)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WINCOR NIXDORF SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11856245

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006819-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VELASCO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THASSYO DA SILVA SILVEIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

11856536

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000895-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ALBERICO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXEQUENTE PARA CIÊNCIA 

DA CERTIDÃO ID 11628042, BEM COMO, PARA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO .

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004945-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO MATHEUS CESCONETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXEQUENTE DA CERTIDÃO 

ID 11841434, BEM COMO, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009038-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CAVALCANTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713277 Nr: 8387-95.2012.811.0003

 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: HELIO PERES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS 

LTDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT, LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - OAB: MT/5.296, 

LUCILENE MARIA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 5296, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ - OAB:8506-A

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantendo a decisão em todos os seus termos e fundamentos.2.0 – DA 

PETIÇÃO À FLS. 499/501Recebo o rol de testemunhas apresentado pela 

parte requerida, eis que tempestivo.Ato contínuo, considerando as 

ponderações e documentos apresentados pela ré, bem como a fim de se 

evitar futuras alegações de nulidade, hei por bem conceder à demandada 

o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação sobre o documento 

constante à fls. 475/476.Determino, por fim, o cumprimento integral do 

decisum à fls. 493, devendo a Sra. Gestora proceder a retificação no 

Sistema Apolo do nome da patrona da requerida para garantir que as 

próximas publicações relacionadas ao presente feito sejam 

escorreitas.Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 20 de 

fevereiro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 748616 Nr: 7032-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS, COOPERSERRA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por FMC 

Química do Brasil Ltda em desfavor de Alexandre Augustin, Louize 

Honorato de Freitas e Cooperserra - Cooperativa de Produtores Rurais de 

Serra.

No entanto, diante do ofício juntado às fls. 150/154, não pode este Juízo 

conferir prosseguimento ao feito em relação aos executados Alexandre 

Augustin e Louize Honorato de Freitas, ao menos por ora, em face do 

processamento de recuperação judicial dos executados junto ao Juízo da 

4ª Vara Cível desta Comarca, cujo prazo de blindagem ainda se encontra 

vigente, consoante informação prestada pela Gestora Judicial daquela 

Vara.

Desse modo, tendo em vista os termos dos artigos 6º, § 4º c/c artigo 52, 

III, da Lei n. 11.101/2005, DETERMINO a suspensão desta ação executiva 

em relação aos executados Alexandre e Louize, pelo período aludido 

naquela decisão.

Intimem-se as partes acerca desta decisão, ficando desde já deferida a 

expedição de certidão de crédito à exequente, caso o requeira.

Decorrido o prazo da suspensão em relação aos executados 
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mencionados, manifeste-se o credor em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

No mais, delibero pelo prosseguimento do feito em relação à executada 

Cooperserra Cooperativa dos Produtores Rurais da Serra, devendo a 

parte exequente requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias, 

vindo os autos conclusos em seguida.

 Por fim, defiro o petitório de fls. 108, procedendo-se às retificações 

necessárias no sistema Apolo e capa dos autos, conforme pleiteado.

Às providências.

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 2460-80.2014.811.0003 CI 740736

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: EVERTON CAMARGO GOMES

PARTE RÉ: ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO E ESPÓLIO DE CANDEMAR 

CECILIO FECHENER VICTÓRIO E ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO 

E JOSE PEREIRA FILHO E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT E CHARLES 

ROBERTO GOMES E ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA E WALKYRIA 

LEÃO FERREIRA E MARIA AUXILIADORA PIRE DE SOUZA

CITANDOS DO CONFINANTE: JOSÉ PEREIRA FILHO, brasileiro, solteiro, 

funcionário pública, CPF nº 078.379.331-68.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/03/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO do CONFIANTE JOSÉ PEREIRA FILHO, atualmente 

em lugar incerto e não sabido dos termos da presente ação de usucapião 

do imóvel adiante descrito e caracterizado, 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: A requerente está no imóvel abaixo descrito a 

aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, possuindo a posse mansa, 

pacífica e ininterrupta do imóvel. Requer seja decretado o seu domínio 

sobre o imóvel usucapiendo, com consequente mandado para o C.R.I 

desta Comarca.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote de terreno para 

construção, sob nº 16 da quadra nº 19, do loteamento denominado "Jardim 

Rui Barbosa", situado nesta cidade, medindo 12,00 metros de frente por 

igual aos fundos por 42,00 metros de extensão de ambos os lados, dentro 

dos limites e confrontações constantes na matricula nº 33.877.

DESPACHO: Vistos e examinados. Da análise acurada dos autos 

verifica-se que EVERTON CAMARGO GOMES ingressou com AÇÃO DE 

USUCAPIÃO em face de ANTÔNIO DE SOUZA SOBRINHO, onde são 

confinantes ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER VICTORIO, 

representado por ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO; JOSÉ 

PEREIRA FILHO, CHARLES ROBERTO GOMES, ESPÓLIO DE PETRÔNIO 

FERREIRA, representado por WALKYRIA LEÃO FERREIRA; e MARIA 

AUXILIADORA PIRES DE SOUZA. A inicial foi recebida (fls. 36), com 

determinação paras as devidas citações. O ESPÓLIO DE CANDEMAR 

CECILIO FECHENER VICTORIO foi citado (fls. 138). CHARLES ROBERTO 

GOMES foi citado por edital e não apresentou manifestação, tendo sido 

decretada a sua revelia, com a nomeação de curador especial, que se 

manifestou às fls. 153, tendo o autor impugnado a manifestação às fls. 

160. Os demais não foram citados até o presente momento. DECIDO. 

Determino a publicação de edital de citação de JOSE PEREIRA FILHO, vez 

que o edital de fls. 163 não foi expedido em nome do mesmo. Torno sem 

efeito o edital de fls. 163, haja vista que o autor solicitou a citação de 

MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA, informando que o mesmo era 

representante do ESPÓLIO DE ANTÔNIO DE SOUZA SOBRINHO 

(requerido) e da confinante MARIA AUXILIADORA PIRES DE SOUZA, e o 

pedido já foi deferido às fls. 152. Quanto à citação do ESPÓLIO DE 

PETRÔNIO FERREIRA, representado por WALKYRIA LEÃO FERREIRA, diga 

a parte autora, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Eu, Sônia Maria Barros Duarte – Analista Judicial, 

que, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Thais Muti de Oliveira.Gestora Judicial Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001902-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DUQUE DOS SANTOS (EXECUTADO)

ADS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006071-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA NADALIN TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Diante do teor da certidão retro, intime-se a parte 

autora para que, no prazo legal, se manifeste, dando prosseguimento ao 

feito. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005364-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005364-85.2016.8.11.0003 AUTOR: ROBERTO ALVES DE FREITAS RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Relatou o autor, em breve resumo, que na data de 14 

(quatorze) de Abril de 2015 (dois mil e quinze), foi vítima de acidente de 

trânsito que lhe causou fratura em membro superior, requerendo a 

condenação da ré ao pagamento de indenização securitária no valor de 

R$13.500,00. Posteriormente a requerida veio aos autos alegando que o 

autor já havia distribuído, em data de 03/01/2017, a mesma ação de 

cobrança em face da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, perante 

a 11º Vara Cível de Cuiabá – MT (nº 25625-08.2015.811.0041), onde 

houve citação e distribuição anterior as deste feito. Requereu, assim, a 

extinção deste processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

V, do Código de Processo Civil de 2015, vez que o processo que tramita 

na comarca de Cuiabá se encontra em fase processual mais adiantada. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Face o teor da manifestação da 

ré, que alega a existência de litispendência, DETERMINO A SUSPENSÃO 

DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA/PERÍCIA DESIGNADAS nestes autos, 

com a sua exclusão da pauta do mutirão, com a imediata intimação do 

autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre as 

alegações da ré, sob pena de extinção do processo em caso de inércia. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 422287 Nr: 4536-53.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA HEINEN GEHELEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA HEINEN GEHELEN - 

OAB:18493-B/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do Provimento 84/2014-CGJ 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução nos termos do artigo 921, §2º do 

Código de Processo Civil.

REGISTRO que a parte interessada requerer seu desarquivamento para 

continuidade do mesmo, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3º do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (artigo 8º, do 

Provimento 14/2014-CGJ)

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 708951 Nr: 3844-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DARLIANO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT 4062

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do Provimento 84/2014-CGJ 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução nos termos do artigo 921, §2º do 

Código de Processo Civil.

REGISTRO que a parte interessada requerer seu desarquivamento para 

continuidade do mesmo, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3º do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (artigo 8º, do 

Provimento 14/2014-CGJ)

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Portaria

O EXMO. SR. DR. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS – MM. JUIZ DE DIREITO DA 

1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

CONSIDERANDO a reforma que está sendo realizada na secretaria da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões, envolvendo a confecção do 

balcão de atendimento ao público e pintura com intuito de melhorar a 

prestação jurisdicional, com amparo nos arts. 552 e 553, da CNGC;

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender o expediente e os prazos processuais no âmbito da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis/MT, nos dias 22 (vinte e dois ) e 23 (vinte e três) de 

fevereiro de 2018;

Art. 2º - Determinar, ainda, que as audiências de conciliação designadas 

para o dia 22 (vinte e dois) de fevereiro deverão ser realizadas sem 

prejuízo da suspensão do expediente na unidade judiciária;

 Art. 3º - Determinar que seja remetida cópia desta Portaria à E. 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, Diretoria do Foro da 

Comarca de Rondonópolis, Ministério Público, OAB – Subseção de 

Rondonópolis e Defensoria Pública.

Publique-se. Registre-se. Cientifique-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Rondonópolis/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002158-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1002158-29.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão CEJUSC Rondonópolis/MT, 23 de novembro de 2017 

LUCILEILA CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001743-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. A. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n.º 1001743-46.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando vagarosamente todo o processado, entendo ser necessária 

nova tentativa de conciliação entre as partes para fomentar a pacificação 

social dos conflitos e homenagear a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. 2. Assim sendo, com supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do 

art. 3º, bem como no inciso V do art. 139, ambos do CPC, assim como da 

norma ínsita na Resolução 125, do CNJ, determino a remessa dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – 

CEJUSC, para realização de Sessão de Mediação no presente feito, a ser 

presidida pelo mediador Sebastião José de Queiroz Junior, com a 

designação de data para tal solenidade e consequente intimação das 

partes e dos procuradores jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora 

judiciária providenciar o necessário, fazendo o download do arquivo 

processual integralmente e o salvando junto à pasta virtual do referido 

servidor/mediador. 3. Cadastre-se o presente feito no Sistema 

Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, 

remetam-se os autos para a Unidade de Origem desta Comarca, que 

deverá mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da 

Sessão de Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da 

Ordem de Serviço n. 001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato 

solene, venham-me os conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de novembro 

de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003793-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1003793-45.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão CEJUSC Rondonópolis/MT, 23 de novembro de 2017 

LUCILEILA CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000240-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. S. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. K. D. C. F. (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1000240-53.2018.811.0003 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 12.03.2018, às 14h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte 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 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. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003345-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO RAMOS DE OLIVEIRA (RÉU)

JACIRA VIRGINIA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003345-72.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para que materialize a Carta de Adjudicação, ID 11834295, 

instruindo-a com as cópias das peças nela indicadas, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo os autos serão arquivados. 

Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018 Margareth Bender Vitorette 

Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005199-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE KAROLINE VIEIRA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

RAFAEL VINICIUS VIEIRA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAS CHAGAS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005199-38.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Já que é 

tempestiva, conforme certidão de ID: 10775720, recebo a apelação ID: 

10755661(art. 1.012, caput, CPC), no seus efetivos devolutivo e 

suspensivo. 2. Considerando que o feito se trata de procedimento de 

jurisdição voluntária, certifique a Sr.ª gestora judiciária como prescrito no 

art. 346, da CNGC. 3. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça 

deste Estado, grafando as nossas melhores homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de fevereiro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000723-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE CAMPOS MARCELINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE SOUZA BARRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Vistos etc. 1. Atendidos os requisitos formais do art. 260, do Código de 

Processo Civil, cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Caso contrário, oficie-se, solicitando a complementação. 2. Comunique-se 

ao juízo deprecante. 3. Expeça-se o necessário. 4. Após, com as devidas 

baixas e anotações de praxe, devolva-se ao juízo de origem, grafando as 

nossas melhores homenagens. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009644-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARLE DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

claudiney pereira da silva (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009644-65.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, verifica-se que o título executivo que 

embasa a presente executio (ID: 10802140) é uma decisão proferida pelo 

juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca. 2. Assim, por 

tratar-se de matéria de competência absoluta, com arrimo do art. 516, II, do 

Código de Ritos, determino a remessa destes autos àquele juízo que é o 

prevento para a sua apreciação. 3. Sobre o tema, anoto seguinte aresto: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ONDE SE DECIDIU A 

CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

475-P, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO QUE DEVE 

PERMANECER TRAMITANDO NA COMARCA DE FARROUPILHA. CONFLITO 

PROCEDENTE.” (TJ/RS - Conflito de Competência n.º 71004605606, 

Terceira Turma Recursal Cível. Rel. Cleber Augusto Tonial. DJ: 07/11/2013 

– grifamos) 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 

de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 716953 Nr: 12359-73.2012.811.0003

 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: MDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11415/MT

 Processo n.º 12359-73.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Ante os documentos de fls. 687/688, defiro o pleito de fl. 686, dando por 

prejudicada a audiência atempada nos autos.

2. Intime-se, com urgência, a parte demandada.

3. Após, conclusos para designação de nova data para realização de 
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audiência de instrução em continuação.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de fevereiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000855-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE PEREIRA BROETTO (REQUERENTE)

LINO NETO SOUSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000855-43.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se 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. Tendo em vista que há interesse de menor, abra-se vista 

ao representante do Ministério Público. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009648-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE GONCALO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM DE SANTANA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009648-05.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE GUARDA aforada por REGIANE GONÇALO RODRIGUES em face de 

JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA NETO (qualificados nos autos). 2. As partes 

formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado aos autos (ID: 

11837991). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Tendo em vista que as partes transigiram com 

vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 5. 

Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, III, b, do Digesto Processual Civil, deferindo a 

guarda do menor em favor da genitora. 6. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 7. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004282-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR BEZERRA DE LIMA LINS (REQUERIDO)

 

Processo PJE nº 1004282-19-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter N. B. de L. L. 

à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por R. L., a quem competirá prestar contas anualmente dos 

atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandada em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrada e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento da requerida. 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. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de fevereiro de 2018.Hélio Avelino 

dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004282-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR BEZERRA DE LIMA LINS (REQUERIDO)

 

Processo PJE nº 1004282-19-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter N. B. de L. L. 

à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por R. L., a quem competirá prestar contas anualmente dos 

atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandada em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrada e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento da requerida. 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. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de fevereiro de 2018.Hélio Avelino 

dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004282-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR BEZERRA DE LIMA LINS (REQUERIDO)

 

Processo PJE nº 1004282-19-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 
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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 N. B. de L. L. 

à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por R. L., a quem competirá prestar contas anualmente dos 

atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandada em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrada e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento da requerida. 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. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de fevereiro de 2018.Hélio Avelino 

dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002858-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. L. (REQUERIDO)

 

Processo PJE nº 1002858-39-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter S. R. L. à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por L. M. S., 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 registrada 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. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de fevereiro de 2018.Hélio Avelino 

dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002858-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. L. (REQUERIDO)

 

Processo PJE nº 1002858-39-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter S. R. L. à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por L. M. S., 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 registrada 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. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de fevereiro de 2018.Hélio Avelino 

dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002858-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. L. (REQUERIDO)

 

Processo PJE nº 1002858-39-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter S. R. L. à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por L. M. S., 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 registrada 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. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de fevereiro de 2018.Hélio Avelino 

dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003400-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. A. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. (RÉU)

 

JUSTIÇA GRATUITA ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 

MANDADO DE INTIMAÇÃO SETOR 02 Expedido por ordem da MM. Juíza de 

Direito Cláudia Beatriz Schmidt Processo: 1003400-23.2017.8.11.0003; 

Tipo: Cível; Espécie: AÇÃO DE ALIMENTOS. Parte Autora: ANNY 

ROBERTA DA SILVA Parte Ré: FLÁVIO SOARES Pessoa a ser intimada: 

ANNY ROBERTA DA SILVA, brasileira, solteira, caixa, portadora da cédula 

de identidade RG nº.2130010-0, expedida pela SSP/MT, inscrita no CPF/MF 

sob o nº.048.791.851-75, residente e domiciliado na Rua: Ipe Roxo, 

Quadra: 12-Lote: 31, Bairro: Três Américas, Rondonópolis/MT, telefone 

(66) 99982-8631 e (66) 99653-5292. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE ACIMA, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER 

NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA, PARA ASSINAR 

TERMO DE GUARDA DEFINITIVA. Rondonópolis – MT, 21 de FEVEREIRO de 
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2018. Hélio Avelino dos Santos Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: Rua Rio 

Branco Nº 2299, Jardim Guanabara, Rondonópolis-MT. Telefone: (66) 

3410-6100.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010532-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DZINDZIK OPENKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN RICARDO OPENKOWSKI FERRAZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DA DESIGNAÇÃO 

DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO PARA O DIA 01/03/2018, ÀS 

14H15MIN, BEM COMO, PARA FAZER COMPARECER A PARTE AUTORA 

NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DESTA COMARCA, 

PARA ASSINAR TERMO DE CURATELA PROVISÓRIO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006947-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. S. (REQUERENTE)

D. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO os autos para anexar a certidão de casamento devidamente 

averbada, registrando que uma via original ficará disponível nesta 

Secretaria para retirada pela parte interessada.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003427-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Z. D. S. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a PERÍCIA MÉDICA recebida por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, através dos 

patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, manifestem-se, 

em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001624-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO OAB - MT7356/A (ADVOGADO)

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO)

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a declaração recebida por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, através dos 

patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, manifestem-se, 

em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 713889 Nr: 9037-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS, PPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, MARIA INEZ MECENAS DO CARMO - 

OAB:MT/5.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos, em cumprimento ao artigo 755, § 3° do Código de 

Processo Civil, para publicação da sentença de interdição por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias: “Posto isso, em consonância ao 

parecer ministerial e com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter PATRÍCIA PEREIRA DE SOUZA à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por LUIZA 

PEREIRA DE SOUZA, a quem competirá prestar contas anualmente dos 

atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745029 Nr: 4973-21.2014.811.0003

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRRDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 Vistos etc.,(...)Posto isso, DECLINO de minha competência jurisdicional em 

favor da Comarca de São Paulo-SP, para onde determino a remessa deste 

feito.Dê-se ciência ao Parquet. Após, certifique-se e remeta-se o 

processo ao referido juízo, efetuadas as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 749277 Nr: 7387-89.2014.811.0003

 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: LRRDAA, OCAAA, LRRDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE LIMA GEMAQUE - 

OAB:OAB/PA 13.326, CARMELI SCHIAVON - OAB:MT/11621-B

 Vistos etc(...).Posto isso, DECLINO de minha competência jurisdicional em 

favor da Comarca de São Paulo-SP, para onde determino a remessa deste 

feito.Dê-se ciência ao Parquet. Após, certifique-se e remeta-se o 

processo ao referido juízo, efetuadas as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001056-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO N° 1001056-35.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 
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declaratória de inexistência de débito c/c ação de indenização por danos 

morais c/c pedido de liminar “inaudita altera pars” ajuizada por 

AUXILIADORA SILVA BISPO em face do SERVIÇO DE SANEAMENTO 

BÁSICO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT - SANEAR. A autora atribuiu 

à causa o valor de R$ 10.094,60 (dez mil noventa e quatro reais e 

sessenta centavos) (Id. 11809680). É o relatório. Decido. A Lei nº 

12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, consigna, no artigo 2º, 

a sua competência, que resta limitada às causas não excedentes do valor 

de 60 salários mínimos, conforme a seguir transcrito: “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. (...)” A matéria posta em 

discussão na demanda não apresenta complexidade, bem como, é de se 

convalidar que de acordo com a Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz 

determinar se necessário a realização de exame técnico para o julgamento 

da causa, “in verbis”: “Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico 

necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá 

nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de 

saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 

da Lei n. 12.153/2009. Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em 

até cinco (5) dias antes da audiência.” Ainda, no caso em comento o valor 

da causa apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo 

que afasta a competência deste juízo. Dessa forma, considerando que 

nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível, 

nos termos do art. 1º, da referida Resolução nº 004/2014/TP. Com essas 

considerações, em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, publicada 

em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública para 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, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, de 

consequência, determino a remessa dos autos em favor do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os autos ao Juizado Especial 

Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, 20 de fevereiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001079-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DA SILVA (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 SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

Processo: 1001079-78.2018.811.0003 VISTO. 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). Assim, 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). Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001073-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE SOUZA SANTANA (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 SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

Processo: 1001073-71.2018.811.0003 VISTO. 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). Assim, 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). Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 20 de fevereiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000623-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE NUNES DA SILVA & CIA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO DE OLIVEIRA NUNES OAB - MT10022/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELÉNTÍSSIMA SENHORA TABELIÃ SUBSTITUTA - SRA. ROSÂNA 

AUXILIADORA FALCÃO GARCIA GUIM (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1000623-31.2018.811.0003 VISTO. HENRIQUE NUNES DA 

SILVA & CIA ME ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra 

ato da TABELIÃ SUBSTITUTA DO 1º TABELIONATO E REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE RONDONÓPOLIS-MT, Sra. Rosângela Auxiliadora Falcão 

Garcia Guimarães, aduzindo, em síntese, que houve violação de direito 

líquido e certo, já que a referida autoridade praticou ato ilegal ao exigir a 

assinatura de todos os sócios na escritura de venda e compra de imóvel. 

Aduz que celebrou um instrumento particular de venda de compra, cujo 

objeto é a venda dos lotes 1C e 1F, matriculados, respectivamente, sob os 

nºs 45.586 e 45858 no 1º Tabelionato e Registro de Imóveis desta 

Comarca. Alega que a impetrada exige indevidamente e ilegalmente a 

assinatura de todos os sócios na escritura pública de compra e venda, 

razão pela qual a referida transação não foi concluída até o presente 

momento. Acrescenta que o ato coator ora combatido está comprovado 

pelo Ofício nº 10/2018, datado de 08 e janeiro de 2018, onde a autoridade 

coatora reafirma a necessidade da assinatura de todos os sócios. 

Sustenta, ainda, que a oneração ou venda de bens imóveis não constitui e 

nunca constituiu o seu objeto social, de modo que, eventual oneração ou 

venda de bens imóveis, depende da decisão dos sócios que detenham a 

maioria do capital social, conforme previsto nos artigos 1.010 e 1.015, 

parte final, ambos do Código Civil. Assim, requer a concessão de liminar 

para determinar que a autoridade coatora na oportunidade da oneração ou 

venda de bens imóveis de propriedade da impetrante exija tão somente a 

assinatura dos sócios que representem a maioria do capital social, 

especialmente quando da lavratura da escritura de venda e compra dos 

Lotes 1C e 1F, matriculados sob os nºs 45.586 e 45.585. É o relatório. 

Decido. O deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, de 

acordo com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à 

demonstração da verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). A impetrante pleiteia que seja lavrada escritura de venda e compra 

dos Lotes 1C e 1F, matriculados sob os nºs 45.586 e 45.585, tão somente 

mediante a assinatura dos sócios que representem a maioria do seu 

capital social, afastando a exigência da assinatura de todos os sócios. 
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Após detida análise da petição inicial e dos documentos apresentados 

pela impetrante, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado a 

ensejar a concessão da liminar pretendida. Isso porque, não há nos autos 

as matrículas atualizadas dos imóveis em questão, o que impossibilita 

verificar todos os registros averbados e, por consequência, torna 

temerária a concessão da medida almejada neste momento processual. 

Nesse ponto, válido ressaltar que as cópias das matrículas trazidas aos 

autos são datadas de 07 de novembro de 2013, e que a matrícula do lote 

1C (nº 45.586) conta com uma prenotação de penhora e outra de arresto 

(Id. 11592792, p. 2; Id. 11592817, p. 2). Ademais, entendo que, nesta fase 

de cognição sumária, seria muito prematuro afirmar que houve ofensa a 

direito líquido e certo da impetrante, de modo que se faz necessário 

aguardar as informações da impetrada para que se possa tomar uma 

decisão mais acertada. Com essas considerações, INDEFIRO a liminar 

pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 

dez (10) dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei nº 

12.016/09, art. 7º, I). Prestadas ou não informações, manifeste o 

representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da 

referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 20 de fevereiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000827-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENY LIMA ALVES CIRINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1000827-75.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de mandado 

de segurança ajuizado por SILBENY LIMA ALVES CIRINO contra ato da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS. Da leitura da petição inicial, 

verifica-se que embora a impetrante tenha ajuizado uma ação 

mandamental, formulou pedido de indenização, o qual é inerente às acões 

de conhecimento. Assim, faculto a impetrante o prazo de 15 (quinze) dias 

para emendar a petição inicial, a fim de adequar os pedidos de acordo com 

o rito do mandado de segurança (Lei 12.016/2009), sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, 19 de fevereiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 717059 Nr: 12476-64.2012.811.0003

 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: ERDC, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 373733 Nr: 2158-32.2006.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, 

MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI, MIGUEL FAZZINI SOLANI, JOSE IVO 

CARBONIERI, ESPÓLIO DE JOAQUIM MIGUEL SOLANI TORRADIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:3035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL move em face de DEVIC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA e outros.

 A exequente requereu a extinção do feito, nos termos artigo 924, inciso II 

do CPC (fls. 89).

 É o relatório.

Decido.

A exequente informou o pagamento da obrigação e requereu a extinção 

do feito.

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.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias.

 P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 726476 Nr: 7411-54.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA APARECIDA DE SOUZA, MEIRE 

TEODORA DE MELLO, ELTON RENATO REIS, MARCONDES DE ARAUJO 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Feguri - 

OAB:11186, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9521/B

 INTIMAÇÃO AO DRº RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OABMT 9521-B, 

representando o polo passivo, para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto (fls. 616/647).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741775 Nr: 3172-70.2014.811.0003

 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: RODRIGO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, Dr. JOÃO RICARDO FILIPAK, 

OAB/MT 11.551, para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

da exceção de fls. 208/224.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763966 Nr: 15322-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OSMAR CARLOS FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798565 Nr: 13728-97.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 187/198, para 

querendo manifestar no prazo legal, iniciado o prazo da parte autora 

representada pela advogada Stael Maria da Silva OAB/MT 9282.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000860-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIGEANE TOMAZ DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA proposta por ELIGEANE TOMAZ DE ALMEIDA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, 

objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença. Como 

causa de pedir sustenta: “A requerente é portadora de várias 

complicações ósseas e articulares nos membros superiores em 

decorrência de doença ocupacional, sendo elas: M75.5 Bursite do ombro 

M25.5 Dor articular S40.0 Contusão do ombro e do braço M65.8 Outras 

sinovites e tenossinovites M75.1 Síndrome do manguito rotador Conforme 

acima delineado a autora é portadora das doenças Bursite do ombro, Dor 

articular, Contusão do ombro e do braço, Outras sinovites e tenossinovites 

e Síndrome do manguito rotador (descritas acima) nos membros 

superiores, em virtude de doença ocupacional na empresa Sendas 

Distribuidora AS (Assai Atacadista), na qual a mesma exercia a função de 

operadora de caixa de supermercado atacadista. Onde por exercer vários 

meses de esforços repetitivos nos membros superiores (agravado pelo 

levantamento de peso), seguida por uma queda no local e em virtude 

trabalho, fora acometida das doenças descritas.” Liminarmente, requer: 

“Assim, impõe-se a designação de perícia médica, com urgência, a fim de 

que, após o laudo, possam ser fornecido a tutela de urgência, como 

medida de salvaguarda à rapidez, faz-se necessária a concessão, ainda 

que precariamente, da tutela de urgência, de forma a garantir a 

subsistência do núcleo familiar do qual faz parte a segurada.” Decido. De 

início, cumpre estabelecer que a Constituição Federal estabelece em seu 

art. 109, I que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas 

em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 

exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Nesse mesmo sentido, estabelece a 

súmula 501 do Supremo Tribunal Federal: “Compete à Justiça ordinária 

estadual o processo e julgamento, em ambas as instâncias, das causas 

de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas 

autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”. 

Compulsando os autos, verifico que no documento apresentado pela parte 

autora (id. 11723474), há indicação de que houve a concessão do 

benefício de Auxílio Doença Previdenciário (Espécie 31). Logo, em que 

pese a causa de pedir se pautar no recebimento do auxílio doença 

acidentário, visando justamente o restabelecimento do benefício que foi, 

em tese, indevidamente interrompido, o que ocorre no caso em tela é que 

anteriormente houve o deferimento do auxílio doença previdenciário. Com 

efeito, a competência recai sobre a Justiça Federal, eis que a competência 

da Justiça Estadual se limita às causas nas quais se questiona os auxílios 

referentes a acidentes de trabalho, nos termos do art. 109, I, da 

Constituição Federal. Por todo o exposto, nos termos do art. 64, § 1º do 

CPC, declino a competência a remessa dos presentes autos para uma das 

varas da Justiça Federal de Rondonópolis-MT. Saliente-se que o §1º do 

artigo 64 do CPC, possibilita o reconhecimento de ofício, em qualquer 

tempo e grau de jurisdição, quando se constatar a incompetência absoluta. 

Intimem-se as partes da presente decisão. Decorrido o prazo recursal, 

remetam-se os autos com as homenagens de estilo. Às providências. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001014-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE LUCIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., De início, verifico que os autos foram declinados da Justiça do 

Trabalho, em razão da incompetência para solucionar eventuais conflitos 

entre servidor e a Administração Pública. No caso, trata-se de 

“Reclamatória Trabalhista com Pedido Liminar” movida por CLEIDE LUCIA 

FERREIRA DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

sustentando como causa de pedir: “A reclamante foi contratada pela 

reclamada em 22/05/2014, na cidade Rondonópolis, para exercer a função 

de auxiliar de serviços gerais na dependências da Câmara Municipal de 

Rondonópolis. Seu contrato de trabalho tinha previsão de término em 

19/12/2014, entretanto, a reclamada resiliu o contrato antecipadamente em 

01/08/2014, sem qualquer comunicado prévio e sem justa causa. (...) 

Portanto, tendo em vista o direito à estabilidade da reclamante e que os 

documentos anexados comprovam inequivocamente a urgência na 

procedência do pedido da autora, requer-se a antecipação dos efeitos da 

tutela, com fulcro no art. 273, I do CPC, a fim de que seja garantido o direito 

à reintegração ao emprego bem como condenação da reclamada no 

pagamento dos salários e consectários legais referentes ao período em 

que ficou afastada, fira-se que por culpa exclusiva da reclamada.” Com 

efeito, verifico que o valor atribuído à causa pela parte autora foi de R$ 

44.415,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos e quinze reais), montante 

esse que não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos. Dito 

isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à análise e 

julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que 

a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “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”. Disposto, 

ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 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, monitórias, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X – 

indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 

12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Com efeito, tendo-se 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 em tela a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, declino a 

competência a favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Rondonópolis. Remetam-se os autos àquele Juizado; consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga
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 Cod. Proc.: 663367 Nr: 11839-51.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) 34.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR Luiz Carlos Lima Ferreira como incurso nas sanções 

previstas no art. 155, § 4°, inciso II, c/c art. 61, I e II, ‘h’, ambos do Código 

Penal.V – DOSIMETRIA DA PENA 35.Em observância ao disposto no art. 68 

do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de 

composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes 

termos.36.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal: a)Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância 

judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da 

estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson 

Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse 

cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve 

ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito 

são normais à espécie.b)Antecedentes: diante da condenação penal 

existente em desfavor do acusado (ação penal n. 3875-75.2015.811.0064, 

encartada nos autos de execução penal cód. 634316, da 4ª vara criminal 

da comarca), valoro negativamente este ponto.c)Conduta social: a 

conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado 

“nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas 

atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se 

confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros 

antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora 

Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 

02/03/2009). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 666354 Nr: 14486-19.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN SENGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos, etc.

Concedo o prazo de cinco dias para o advogado Dr. Douglas Cristiano 

juntar aos autos instrumento de substabelecimento.

 Diante da não intimação do réu (fls. 132/133), não me resta outra 

alternativa senão redesignar a presente audiência para o dia 20 de março 

de 2018, às 13:15 horas.

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Cuiabá/MT, com a 

finalidade de proceder à intimação, requisição e interrogatório do réu.

Requisitem-se os investigadores de policia Renato Teixeira Barbosa e 

Nelson de Souza Neto.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648224 Nr: 8625-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 AUTOS - N.º 648224

Vistos, etc.

Certifique-se o gestor judiciário acerca da tempestividade do recurso de 

apelação interposto pela defesa do réu às fls. 119/128.

Uma vez tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pela 

defesa às fls. 119/128, em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões do 

Ministério Público (fls. 129/132), encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Por fim, diante do patrocínio gratuito realizado pelo advogado Dr. Wendell 

Pereira de Melo – OAB/MT 23910 em favor do acusado, com fulcro no 

disposto no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso a pagar em favor do referido defensor dativo os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (três mil reais). Para tanto, 

determino a imediata expedição da certidão pertinente para fim de 

cobrança, na forma do Provimento nº 09/07-CGJ/MT.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, 19 de fevereiro de 2.018.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648838 Nr: 9163-67.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÁTARA NAYARA PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 AUTOS - N.º 648838

 Vistos, etc.

Considerando que na resposta à acusação apresentada pela defesa do 

réu às fls. 68/71 houve arguição de preliminar, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste, no prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 19 de fevereiro de 2018.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 651169 Nr: 814-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER MOURÃO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 AUTOS - N.º 651169

Vistos, etc.

Diante do teor da certidão de fl. 157 e da manifestação formulada pela 

defesa à fl. retro, homologo a desistência do recurso interposto à fl. 141.

Certifique-se o Sr. Gestor Judiciário o trânsito em julgado da sentença 

prolatada nos autos e, após, cumpra-se integralmente as disposições da r. 

decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 19 de fevereiro de 2018.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667012 Nr: 54-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 (...) 14.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

Antônio Amorim de Oliveira como incurso nas sanções previstas no art. 12 

da Lei 10.826/03.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA15.Em observância ao 

disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o 

critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos 

seguintes termos.16.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal: a)Culpabilidade: deixo de valorar negativamente neste ponto 

porque os elementos consumadores do delito são normais à 

espécie.b)Antecedentes: não havendo informações acerca de 

condenação penal em desfavor do acusado, deixo de valorar 

negativamente neste ponto.c)Conduta social: no caso dos autos, não 
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constato nenhum elemento capaz de valorar negativamente neste 

ponto.d)Personalidade do agente: a ação penal não reúne elementos de 

convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do 

condenado.e)Motivos do crime: inexistem elementos a serem valorados 

negativamente, já que a motivação do crime é elementar do 

tipo.f)Circunstâncias do crime: não há elementos negativos a serem 

valorados na espécie.g)Conseqüências do crime: tratando-se de crime de 

perigo abstrato cuja consumação não exige resultado naturalístico, não 

existem just i f icat ivas para valorar negat ivamente neste 

ponto.h)Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não 

verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.17.Critério 

de fixação da pena-base: tendo em vista que nenhuma circunstância 

judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou 

seja, 01 ano de detenção.18.Na segunda fase, apesar da confissão do 

réu levada a efeito na ocasião do seu interrogatório inquisitorial, por força 

do disposto na súmula 231 do STJ , deixo de diminuir a pena aplicada 

permanecendo, portanto, no mínimo legal.19.Ainda na segunda, não há 

agravantes a serem consideradas.20.Na terceira fase, não verifico 

nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.(...)

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 627845 Nr: 695-51.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEAS DE PAULA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIANA DE MELO - OAB:

 PEP – Cód. 627845

Vistos.

Considerando a convocação desta Magistrada pela Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado, para participação no IX FONAVID, que realizará na 

cidade de Natal/RN, no período de 08 a 11 de novembro de 2017, 

REDESIGNO a audiência de fl. 101 para o dia 21/02/2018, às 14h 00min.

 Intime-se o recuperando via edital.

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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612410 Nr: 2880-33.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Intimação da parte ré, para apresentar o recurso de apelação, tendo vista 

o desejo de recorrer do reu, no prazo de 05 (cinco)dias.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 248485 Nr: 17403-32.2015.811.0015

 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: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C MOREIRA AGRICOLA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MÜLLER - 

OAB:RS/35.412, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de intimação da testemunha Juarez 

Pereira Dornelles, devendo referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos:

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125026 Nr: 4239-73.2010.811.0015

 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 CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO SENKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO 

- OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a r. sentença de p. 103, procedendo-se a baixa da restrição 

de p. 50, conforme determinado.

Na sequência, certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85161 Nr: 2597-70.2007.811.0015

 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): ESPOLIO DE REINALDO FRANCISCO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diligencie o senhor oficial de justiça, por ordem deste juízo, no 

“Estacionamento Rodão”, onde o bem foi depositado nas mãos de Jofre 
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Camargo Guimarães, consoante auto de busca e apreensão e depósito de 

p. 62, devendo descrever o atual estado em que ele se encontra, bem 

como proceda a sua avaliação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012805-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA DIRCE BIANCHINI (REQUERIDO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, no prazo de 05 

(cinco) 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 o 

comprovante de pagamento, para posterior expedição do mandado. 

Certifico ainda, ante o teor da petição formulada pelo autor, juntada aos 

autos no documento ID 11841372, especificamente quanto ao pedido de 

condução do oficial de justiça para o cumprimento do mandado, 

CIENTIFICO o advogado do teor do artigo 3º da Portaria n. 159/2016-DF, 

disponibilizada no DJE n. 9940, de 16/1/2017, o qual dispõe que para a 

condução do oficial de justiça, a parte interessada ou advogado deverá 

disponibilizar veículo locado ou táxi, custeando todas as despesas, nos 

termos do artigo 648 da CNGCGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001796-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDI MARA RONCONI NETO (EXECUTADO)

VANDERLEI NETO (EXECUTADO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito para o 

regular prosseguimento do feito, tendo em vista que a correspondência de 

citação (Id 4703017) foi recebida por terceiro, ou seja, não foi pessoal (Id 

4856229). Caso requeira cumprimento por mandado, deverá recolher a 

guia de diligência no site do TJMT, juntando aos autos a guia e 

comprovante de pagamento para posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000961-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVAIR THOME (EXECUTADO)

L THOME REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito para o 

regular prosseguimento do feito, tendo em vista que a correspondência de 

citação foi recebida por terceiro, ou seja, não foi pessoal (Id 9317353 e 

9317269). Caso requeira cumprimento por mandado, deverá recolher a 

guia de diligência no site do TJMT, juntando aos autos a guia e 

comprovante de pagamento para posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009574-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SATIE ONO (REQUERIDO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo o advogado do autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder ao pagamento da complementação de diligência do 

Oficial de Justiça, conforme cotação constante no Id 11826602 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) ou na 

Central de Mandados desta comarca, nos termos do Prov. n. 07/2017-CGJ 

e juntar aos autos a guia e comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007182-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR NUNES MONTEIRO (RÉU)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 11773419).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1005445-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (DEPRECADO)

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (DEPRECADO)

CLEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO (DEPRECADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 11820932).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001028-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

BARBARA WROBEL STEINBERG (EXECUTADO)

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EXECUTADO)

MICHEL GUTNIK STEINBERG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Execução nº 1001028-31.2018.8.11.0015. Exequente: Go Agro 

Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. Executados: D. R. F. 

Comercial Agrícola Ltda S/A, Dalton Roberto Cagnini, Michel Gutnik 

Steinberg e Barbara Wrobel Steinberg. Trata-se de execução para entrega 

de coisa incerta (soja) ajuizada em 15.02.2018 através do sistema 

informatizado “PJe”, por Go Agro Fertilizantes Comércio de Insumos 
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Agrícolas Ltda em face de D. R. F. Comercial Agrícola Ltda S/A, Dalton 

Roberto Cagnini, Michel Gutnik Steinberg e Barbara Wrobel Steinberg, à 

qual a exequente atribuiu o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e 

duzentos reais). Não obstante, analisando detidamente os autos, 

constata-se que o valor atribuído à causa está equivocado, pois não 

corresponde à pretensão econômica visada pela exequente com o 

ajuizamento da ação. Conforme disposto no art. 292, “caput”, do CPC, o 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: “I - 

na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do 

principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, 

até a data de propositura da ação; (...) VI – na ação em que há cumulação 

de pedidos, a quantia correspondente à soma do valor de todos eles” [sic]. 

Na espécie, a exequente pugnou, liminarmente, pelo arresto executivo 

(“pré-penhora”) de 62.740 (sessenta e duas mil setecentas e quarenta) 

sacas de 60kg de soja, sendo que, no “Contrato de Compra e Venda de 

Soja em Grãos com Pagamento antecipado em fertilizantes e fiança nº 

006/2017” [doc. Id. 11753897], restou avençado o valor aproximado de R$ 

45,39 (quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) por saca (60kg) de 

soja[1]. Destarte, sem muito esforço, dessume-se que a pretensão 

econômica da exequente corresponde, pelo menos, a R$ 2.847.842,80 

(dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e 

dois reais e oitenta centavos), devendo ser este o valor da causa. Além 

disso, verifica-se também que a exequente não apresentou cópia 

atualizada das matrículas dos imóveis rurais (áreas de terras) onde estão 

situadas as safras de soja que pretende arrestar. As safras de soja que a 

exequente pretende arrestar liminarmente, em verdade, consubstanciam 

créditos da empresa executada, decorrentes das Cédulas de Produto 

Rural nº 06/2018 (Doc. Id. 11753921), 15/2018 (Doc. Id. 11753925), 

18/2018 (Doc. Id. 11753932) e 20/2018 (Doc. Id. 11753937), emitidas por 

terceiros que sequer integram o polo passivo da ação, sendo que 03 

(três) delas (CPR’s 15, 18 e 20/2018) possuem vencimento para 

28.02.2018. Não bastasse, a exequente alega o descumprimento do 

contrato por parte da D. R. F. Comercial Agrícola S/A, todavia, não 

comprovou a entrega de parte das 7.000 (sete mil) toneladas de 

fertilizante (cláusula “3” do contrato “sub judice”) referente às Cédulas de 

Produto Rural que já lhe foram endossadas pela executada (cláusula “4” 

do mesmo contrato) e sequer especificou quais foram elas, sendo que, 

“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a 

obrigação, pode exigir o implemento da do outro” [sic - CC 476]. Diante de 

todo o exposto, com fundamento nos arts. 292, I, IV, § 3º c.c. 321, “caput”, 

do CPC, de ofício, corrijo o valor atribuído à causa (R$ 1.200.000,00) para 

R$ 2.847.842,80 (dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos 

e quarenta e dois reais e oitenta centavos) e faculto à exequente, em 15 

(quinze) dias, emendar e complementar a inicial, comprovando o 

recolhimento das custas, taxas judiciais complementares e a entrega de 

parte 7.000 (sete mil) toneladas de fertilizante (cláusula “3” do contrato 

executado), correspondente às CPR’s que já lhe foram endossadas 

(inclusive, especificando quais são e apresentando cópia autenticada de 

cada uma), oportunidade em que ainda deverá apresentar cópia atualizada 

das matriculas dos bens imóveis (áreas de terras) onde está plantada a 

soja objeto do pedido liminar e, caso queira, oferecer caução em garantia 

do juízo. Intimem-se. Sinop/MT, 19 de fevereiro de 2018. Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito [1] 167.000 (cento e sessenta e sete mil) sacas 

(60kg) de soja no valor total de R$ 7.580.327,51 (sete milhões, quinhentos 

e oitenta mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 311515 Nr: 15520-79.2017.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL VALLE ALIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DAL CORTIVO - 

OAB:OAB/SC 18.359

 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 cinco (05) dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação, sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no site do 

TJ/MT; após enviar comprovante de pagamento para posterior expedição 

do mandado. A carta precatória será devolvida à comarca de origem se a 

parte intimada permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias (art. 393 da 

CNGCGJ/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 235958 Nr: 9427-71.2015.811.0015

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando o retorno dos autos da 2ª Instãncia, 

abro vista ao Ministério Público para, no prazo legal, requerer o que 

entende de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 83188 Nr: 645-56.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO RAUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Assis Conceição - 

OAB:OAB/MT 21.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903-MT, MARCELA DE SOUZA GARCIA - 

OAB:11.016/MT

 CERTIFICO que, feitas as anotações no cadastro da presente demanda, 

INTIMO o Executado, por seu advogado, da decisão a seguir: "(...)Em 

observância à decisão superior, determino a restituição ao executado, dos 

valores indisponibilizados em 09.3.2017 e 10.3.2017 (f. 163), mediante 

transferência para a conta bancária por ele indicada em 27.11.2017 (f. 

243), bem como a baixa das restrições judiciais inseridas via Sistema 

"Renajud" em 13.3.2017 (fls. 164/167). Dando prosseguimento ao feito, 

defiro os pedidos formulados pelo agora exequente Armindo Rauch em 

27.11.2017 (fls. 240/243) e determino a intimação da executada para 

pagamento, nos termos do artigo 523, "caput" e § 1º, do CPC. Observe-se 

e cumpra-se o disposto nos artigos 348, 1.028, § 4º e 1.043, todos da 

CNGCGJ/MT, promovendo as devidas retificações e observando a 

inversão dos polos da lide. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 170405 Nr: 5472-37.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, CAMILA 

CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

LUCIANO SILES DIAS - OAB:OAB/MT 6913-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274-PR

 Reporto-me à decisão proferida em 10.01.2017 (f. 167), que condenou a 

embargada ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do 

valor atualizado da causa, em razão de sua ausência injustificada à 

audiência de tentativa de conciliação realizada em 11.5.2016 (f. 167), 

designando-se nova data para realização do ato.

Não obstante, apesar de intimada, na pessoa do seu advogado (f. 

168/173) e pessoalmente (f. 189), a embargada novamente deixou de 

comparecer às audiências designadas.

Pois bem. Diante da ausência injustificada da embargada às audiências de 

conciliação, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça, com 

fundamento no artigo 334, § 8º, do CPC, condeno-a, novamente, ao 
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pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado 

da causa, a ser revertida ao FUNAJURIS (Estado de Mato Grosso).

Sem prejuízo disso, considerando que, nos autos da Execução Cód. 

158128, em apenso, houve a cessão do crédito exequendo, figurando 

doravante como credor Gustavo Camilotti, junte-se cópia da petição 

protocolada nos autos da referida execução em 15.12.2014 (fls. 205/208) 

e dos documentos que a instruem (fls. 209/215) e promovam-se as 

devidas retificações quanto ao polo passivo da lide, excluindo a instituição 

financeira e incluindo, em substituição, o cessionário Gustavo Camilotti.

Em prosseguimento, designo audiência de tentativa de conciliação para 

22.5.2018 (terça-feira), às 14:00 horas, podendo as partes, de comum 

acordo, escolher o conciliador ou mediador ou utilizar os serviços do 

conciliador credenciado.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 173984 Nr: 9294-34.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ TAVARES RUBIM DE TOLEDO

 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:

 Não obstante o acordo celebrado pelas partes em 01.02.2018 (fls. 

145/146), considerando que o pacto prevê renúncia aos honorários 

sucumbenciais fixados na decisão proferida em 10.9.2012 (f. 22), 

pertencentes ao advogado Renato Feliciano de Deus Nery, OAB/MT 6.193, 

subscritor da petição inicial, mercê dos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/94, 

determino à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar a ciência/anuência 

do referido causídico ao retrocitado acordo, em especial no tocante à 

renúncia de seus honorários.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 247395 Nr: 16756-37.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO COBERTURAS E CONSTRUTORA 

LTDA - ME, JOSE APARECIDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/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 para o regular prosseguimento do feito, tendo em vista 

que os endereços localizados pelo juízo são em outras 

localidades/comarcas conforme se constata às fls. 30/36, demandando a 

expedição de cartas precatórias. Caso requeira cumprimento por carta 

precatória no endereço da comarca de Cuiabá - MT, deverá, concomitante, 

recolher a guia de preparo extraída do site do TJMT; para as comarcas em 

outros estados deverá requerer a expedição das missivas, retirá-las na 

secretaria da vara e providenciar a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 108324 Nr: 672-68.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MARIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR LUIZ ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 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, 

se manifestar acerca da Carta Precatória devolvida sem êxito, bem como 

dar 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 193828 Nr: 15601-67.2013.811.0015

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESED TRANSPORTES LTDA - ME, MICHEL 

ALEX CRESTANI, FERNANDO BRUNO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

se manifestar acerca das correspondências devolvidas sem êxito, bem 

como dar 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 217295 Nr: 16523-74.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO DIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MAZONI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI - 

OAB:MT/13.064, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - OAB:OAB/MT 18584, 

SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 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, 

se manifestar acerca da PROPOSTA de honorários no valor de 

R$3.200,00 (fls. 48/52), nos termos da decisão de f. 46. Em caso de 

pronto pagamento dos honorários, deverá o exequente emitir a guia no site 

do TJMT - depósitos judiciais - emissão de guia pública, juntando nos autos 

a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 220212 Nr: 18478-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE MASCARELLO, ANA 

PAULA FINGER MASCARELLO, ANTONIO LEUCIR MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LUÍS W. FERNANDES - 

OAB:17964-PR, EVERTON DIEGO GIESSLER - OAB:74627, Jarbas 

Castilhos da Silva - OAB:Oab/PR 64.833, PAULO VICTOR KRUTSCH 

SOLETTI - OAB:OAB/PR 58.676, RODRIGO HERCULANO DE OLIVEIRA - 

OAB:333709, SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que os Executados devidamente intimados do laudo 

pericial, por seu advogado em 12/12/2017, até a presente data nada 

requereram, razão pela qual INTIMO a exequente para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, nos termos da decisão de f. 194.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 246445 Nr: 16134-55.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raphaella Booz Franquias Ltda, Industria e comércio de 

Calçados Tania Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MARIA MINSKI 

CARNEIRO - OAB:29061, JADERSON CIM - OAB:33863

 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 regularize sua representação 

processual, juntando aos autos o instrumento de procuração, bem como, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, sendo que a referida GUIA 

encontra-se disponível no site do TJ/MT; após enviar comprovante de 

pagamento para posterior expedição do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 294110 Nr: 4771-03.2017.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZE SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL HENRIQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME NASCIMENTO 

MEIRELES - OAB:OAB/MG 108570, MARCELO DOMINGUES RODRIGUES 

- OAB:92566

 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 cinco (05) dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação, sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no site do 

TJ/MT; após enviar comprovante de pagamento para posterior expedição 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 300065 Nr: 8474-39.2017.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA ILHA WERBERICH, YARA WERBERICH 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA WEBERICH NEHLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO MOISÉS DE MOURA 

BASTOS - OAB:64.593-RS, PATRÍCIA DOLMAZE BUCHMANN - 

OAB:89.288 OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, reitero o ofício de f. 18, bem como, promovo a 

intimação do(a) advogado (a) da parte autora para que junte aos autos o 

instrumento de procuração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 305394 Nr: 11812-21.2017.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.E.C.M. COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.C. RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA, 

CRISTINA DAMBROS CASSIN, JUSSARA DAMBROS BRUNCA, NIVALDO 

MARTINHO BRUNCA

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

OAB:10986/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 cinco (05) dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, sendo 

que a referida GUIA encontra-se disponível no site do TJ/MT, após enviar 

comprovante de pagamento para posterior expedição do mandado, sob 

pena de devolução da missiva à comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 87940 Nr: 5378-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GALVANI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT-4.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 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, 

se manifestar nos autos, notadamente acerca da petição juntada nas fls. 

188/193, bem como cumprir integralmente a decisão de f. 184.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 265457 Nr: 6750-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE SILVA DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063

 Considerando que as partes transigiram nos autos da execução cód. 

233022 em apenso e que o termo de acordo abrange também os 

embargos à execução, bem como, o cumprimento do acordo e a quitação 

integral do débito foi devidamente informado pela embargante em 

27.9.2017 (f. 59), declaro extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, 

"b", do CPC.

Custas processuais pela embargada, conforme acordo celebrado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 298221 Nr: 7316-46.2017.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRA VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DANILO ALEGRINI, VIVIANE 

APARECIDA LOBO ALEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA 

- OAB:19.312-ES

 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, 

se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, bem como dar 

prosseguimento ao feito. Caso requeira (em novo pedido) cumprimento por 

mandado, deverá, concomitantemente, recolher a guia de diligência 

extraída do site do TJMT.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CAROLINA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Reiterar a intimação a advogada do credor Dr.ª SIMONE BESOLD para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação da 

venda judicial, no bairro Jardim das Oliveiras, devendo para tanto recolher 
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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. Ainda, para 

que compareça perante esta escrivania e retire o Edital de Venda Judicial 

para que seja providenciada a sua publicação em jornal local de ampla 

circulação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001450-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (REQUERIDO)

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor DR. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação, no bairro Camping Club, 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.Ainda para que no mesmo 

prazo recolhas a guia de complementação de custas e taxas no valor de 

R$ 223,70, constante do site do TJMT como não arrecadada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do devedor Dr. JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS 

dos despachos abaixo transcritos, bem como para que no prazo de dez 

(10) dias regularize sua representação processual, juntando aos autos 

instrumento de procuração. VISTOS, ETC... Defiro o pedido de penhora e 

bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de 

R$ 39.876,14 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e 

quatorze centavos) ID. 9103449. Confirmado o bloqueio, transfira o 

numerário para a Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, intimando-se os executados, art. 854, § 2º do novo CPC. 

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da Executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Recaindo a penhora 

em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o § 2º do 

art. 840 do novo CPC, os bens penhorados somente serão depositados 

em poder da Executada, com a expressa anuência da Exequente ou nos 

casos de difícil remoção, e também por que o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrados bens em nome da devedora, intime-se a Exequente para que 

indique bens passiveis de penhora. Com o bloqueio de qualquer quantia, 

façam-me os autos cls. para decisão. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Vistos, etc... Intime-se o executado, 

art. 854, § 2º do CPC. Considerando que a penhora realizada na conta 

corrente do devedor satisfaz integralmente o débito exequendo, determino 

a intimação do exequente para que requeira o que entender de direito no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. ODALGIR SGARBI JUNIOR para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação nos 

termos do artigo 854, §2º do CPC, no bairro Jardim Aquarela, 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, conforme despachos abaixo transcritos. VISTOS, ETC... 

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 39.876,14 (trinta e nove mil, oitocentos e 

setenta e seis reais e quatorze centavos) ID. 9103449. Confirmado o 

bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os executados, art. 854, 

§ 2º do novo CPC. Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da 

Executada, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder da Executada, com a expressa 

anuência da Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se 

a Exequente para que indique bens passiveis de penhora. Com o bloqueio 

de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Vistos, etc... 

Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC. Considerando que a penhora 

realizada na conta corrente do devedor satisfaz integralmente o débito 

exequendo, determino a intimação do exequente para que requeira o que 

entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005633-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES DE ALMEIDA TILIVIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFRA MULTICARTEIRA AGRESSIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do autor Dr. EUCLESIO BORTOLAS para que no prazo 

de dez (10) dias especifique as provas que pretendem produzir, além das 

já constantes nos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo diga sobre a 

possibilidade de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005633-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES DE ALMEIDA TILIVIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SAFRA MULTICARTEIRA AGRESSIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do requerido Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLORES para 

que no prazo de dez (10) dias especifique as provas que pretendem 

produzir, além das já constantes nos autos, esclarecendo qual a sua 

finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

diga sobre a possibilidade de conciliação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 257438 Nr: 2196-56.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA BORGES PITTNER, TALITA MORGANA 

BORGES PITTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAISA ALVES DO CARMO - 

OAB:14755/O, MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - OAB:143.415 OAB/SP, 

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a(o) Advogado(a) 

do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 05( cinco) dias, acerca 

da certidão negativa de intimação da autora para a audiência, lavrada 

pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.179, que poderá ser acessada em sua 

íntegra no site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008757-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA BURITIS LTDA (RÉU)

NELSON GLUCKSBERG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO -TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 10 DIAS 

AUTOS N.º PJE n. 1008757-45.2017.8.11.0015 ESPÉCIE: Procedimento 

Ordinário->Procedimento de Conhecimento PARTE REQUERENTE: 

PARANAÍTA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A PARTE 

REQUERIDA: CONDOMÍNIO DE CHÁCARAS MATO GROSSO LTDA 

NOTIFICANDO(S): AGROPECUÁRIA BURITIS S/A e NELSON GLUCKSBERG 

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , nos termos do 

artigo 34 do decreto lei 3.365/41, da existência e do teor da ação judicial 

acima indicada, ficando constituída no imóvel abaixo indicado servidão de 

passagem de cabos elétricos em favor de Paranaíta Ribeiraozinho 

Transmissora de energia S.A, conforme petição inicial ID 9088694 bem 

como decisão inicial ID 9137965 e da decisão de ID 10590195 proferida(o) 

pelo juízo, abaixo transcritas, para, querendo manifestar no prazo legal. 

PETIÇÃO INICIAL ID 9088694 de 21/07/2017, a seguir transcrita : 

“PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 

955, SGCC Rio Tower, Sala 1401 parte, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 

20.071-004, inscrita no CNPJ/M.F. sob o nº 24.875.996/0001-47, na forma 

d e  s e u  E s t a t u t o  S o c i a l ,  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

publicações.prte@stategrid.com.br, detentora da concessão federal para 

construção, operação, manutenção e implantação de Linha de 

Transmissão de Energia Elétrica, vem, respeitosamente perante Vossa 

Excelência, por seus procuradores in fine assinados, conforme 

instrumento de mandato anexo, propor a presente AÇÃO DE 

CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM 

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO 

NA POSSE em face de: AGROPECUÁRIA BURITIS S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.505.177/0001-14, com 

sede na Fazenda Rio Verde, BR-163, Km-705, Zona Rural, Sorriso/MT, 

CEP: 78.890-000, representada por seus sócios: RENATO DAVID PRANTE, 

brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de identidade nº 

300115674-8,  SSP/RS,  inscr i to  no  CPF/MF sob nº 

378.402.310-04;REONILDO DANIEL PRANTE, brasileiro, empresário, 

casado, portador da cédula de identidade nº 4863186, SSP/GO, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 307.273.240-04; LUCIANI PRANTE CHIARELLO, brasileira, 

empresaria, casada, portadora da cédula de identidade profissional nº 

5.732 CREA/MT, inscrita no CPF/MF sob nº 493.573.521-04; e NERI JOSE 

CHIARELLO, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de 

identidade nº 1612894-0, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 

407.642.570-72, todos com endereço profissional na Fazenda Rio Verde, 

BR-163, Km-705, Zona Rural, Sorriso/MT, CEP: 78.890-000; NELSON 

GLUCKSBERG, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 

584.449, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 160.667.239-87, casado 

com ERONDINA MARGARIDA BOGO GLUCKSBERG, brasileira, empresaria, 

portadora da cédula de identidade nº 1.296.860-9, SSP/MT, inscrita no 

CPF/MF sob nº 304.439.709-04, residentes e domiciliados na Rua das 

Nogueiras, nº 544, Centro, Sinop/MT, CEP: 78.550-226; o que faz pelos 

motivos de fato e de direito aqui aduzidos: 1 – DA DECLARAÇÃO DE 

UTILIDADE PÚBLICA: A Autora é concessionária federal do serviço de 

transmissão de energia elétrica, conforme Contrato de Concessão nº 

10/2016 ANEEL, firmado com a União Federal em 25 de agosto de 2016 

(Doc. 02), cujo objeto é a prestação de serviços públicos com o fim 

específico de construir, operar e manter as instalações de transmissão de 

energia elétrica, compostas pelo terceiro circuito da Linha de Transmissão 

em 500 kv (kilovolt) entre as subestações Paranaíta – Cláudia – 

Paranatinga – Ribeirãozinho, em circuito simples, com extensão 

aproximada de 1.005 km e demais instalações necessárias às funções de 

medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, 

administração e apoio da referida linha de transmissão. O extrato do 

referido contrato de concessão foi publicado no Diário Oficial da União em 

12 de setembro de 2016, Seção 3, página 102, Nº 175. (doc. anexo). O 

aludido empreendimento foi licitado pela União para proporcionar a 

melhoria das condições de operação do sistema elétrico Brasileiro e dar 

suporte para futuras expansões da Malha Regional e Nacional, fazendo 

parte da Rede Básica do Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN), 

caracterizando-se como uma obra de infraestrutura fundamental no 

estado do Mato Grosso, bem como a todo país. Para execução do contrato 

administrativo celebrado, foi editada a Resolução Administrativa nº 6.366, 

de 23 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial de União no dia 26 de 

maio de 2017 (doc. anexo), que declara de utilidade pública, em favor da 

Autora, para instituição de servidão administrativa, a área de terra 

necessária à passagem da Linha de Transmissão –supramencionada. O 

referido diploma autoriza a Autora a promover, na forma da Lei, com 

recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à 

instituição de servidão administrativa prevista na resolução, podendo, 

inclusive, invocar caráter de urgência para fins de imissão provisória na 

posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 

junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956. 2 – DO 

OBJETO DA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO: A Autora, no intuito de 

minimizar os dissabores existentes em obras desse vulto e buscando 

solucionar a lide extrajudicialmente, procurou a Requerida para compor um 

acordo amigável para instituição da servidão administrativa e, no entanto, 

não obteve êxito. Ante a impossibilidade de se constituir a servidão de 

passagem pretendida, torna-se indispensável socorrer-se ao Judiciário 

para que a implantação do empreendimento de energia elétrico siga o 

cronograma estabelecido pela ANEEL no Contrato de Concessão firmado 

com a União Federal. Assim, pretende a Autora constituir servidão de 

passagem em imóveis de propriedade da Requerida, devidamente 

registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, conforme 

Matrícula(s) nº 13.767, 12.388, 1.633, 5.418, 1.756 e 1.755, do livro 2, 

localizado em Sinop/MT. Vale a informar que o imóvel em questão foi 

adquirido pela Requerida 1) por compra feita aos Requeridos 2) mediante 

contrato de compra e venda, todavia, até a presente data tal transação 

não foi levada à registro perante o cartório de registro competente, motivo 

pelo qual os proprietários das matrículas foram elencados no polo passivo 

da demanda. A servidão será constituída na(s) faixa(s) de terra abaixo 
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discriminada(s) e indicada(s) na planta e memorial descritivo que segue 

em anexo: Faixa de LTCP_MV08_0065, referente à LT 500kV Claudia – 

Paranatinga: Descrição: Faixa de terras medindo 4,8702 ha (quatro 

hectares, oitenta e sete ares e dois centiares), possuindo os seguintes 

limites e confrontações: “Começa no ponto P1, de coordenadas UTM 

N=8705166,098 e E=680401,863, referidas ao MC 57° WGr, Sistema 

Geocêntrico SIRGAS 2000, situado no km 49+743,39da LT; deste segue 

com azimute de 94°38'11" e distância de 30,17m, confrontando com terras 

de Marcos Luís Lauxen até atingir o ponto P2, de coordenadas 

N=8705163,660 e E=680431,933 deste segue com azimute de 178°34'21" 

e distância de 818,01m, confrontando com terras de Nelson Glucksberg 

até atingir o ponto P3, de coordenadas N=8704345,903 e E=680452,311 

deste segue com azimute de 286°07'44" e distância de 31,47m, 

confrontando com terras de Nelson Glucksberg até atingir o ponto P4, de 

coordenadas N=8704354,645 e E=680422,084 deste segue com azimute 

de 286°07'44" e distância de 31,47m, confrontando com terras de Nelson 

Glucksberg até atingir o ponto P5, de coordenadas N=8704363,386 e 

E=680391,857 deste segue com azimute de 358°34'21" e distância de 

805,40m, confrontando com terras de Nelson Glucksberg até atingir o 

ponto P6, de coordenadas N=8705168,537 e E=680371,793 deste segue 

com azimute de 94°38'11" e distância de 30,17m, confrontando com terras 

de Marcos Luís Lauxen até atingir o ponto P1 de coordenadas 

N=8705166,098 e E=680401,863, onde teve início a descrição deste 

perímetro.” Faixa de LTCP_MV08_0066, referente à LT 500kV Claudia – 

Paranatinga: Descrição: Faixa de terras medindo 8,2849 ha (oito hectares, 

vinte e oito ares e quarenta e nove centiares), possuindo os seguintes 

limites e confrontações: “Começa no ponto P1, de coordenadas UTM 

N=8704354,645 e E=680422,084, referidas ao MC 57° WGr, Sistema 

Geocêntrico SIRGAS 2000, situado no km 50+555,09 da LT; deste segue 

com azimute de 106°07'44" e distância de 31,47m, confrontando com 

terras de Nelson Glucksberg até atingir o ponto P2, de coordenadas 

N=8704345,903 e E=680452,311 deste segue com azimute de 178°34'21" 

e distância de 1312,69m, confrontando com terras de Nelson Glucksberg 

até atingir o ponto P3, de coordenadas N=8703033,621 e E=680485,013 

deste segue com azimute de 205°40'18" e distância de 65,86m, 

confrontando com terras de Gomercindo Antônio Galiotto até atingir o 

ponto P4, de coordenadas N=8702974,264 e E=680456,482 deste segue 

com azimute de 205°40'18" e distância de 65,86m, confrontando com 

terras de Gomercindo Antônio Galiotto até atingir o ponto P5, de 

coordenadas N=8702914,908 e E=680427,952 deste segue com azimute 

de 358°34'21" e distância de 1448,93m, confrontando com terras de 

Nelson Glucksberg até atingir o ponto P6, de coordenadas N=8704363,386 

e E=680391,857 deste segue com azimute de 106°07'44" e distância de 

31,47m, confrontando com terras de Nelson Glucksberg até atingir o ponto 

P1 de coordenadas N=8704354,645 e E=680422,084, onde teve início a 

descrição deste perímetro.” Faixa de LTCP_MV08_0069, referente à LT 

500kV Claudia – Paranatinga: Descrição: Faixa de terras medindo 3,6686 

ha (três hectares, sessenta e seis ares e oitenta e seis centiares), 

possuindo os seguintes limites e confrontações: “Começa no ponto P1, de 

coordenadas UTM N=8702776,201 e E=680461,418, referidas ao MC 57° 

WGr, Sistema Geocêntrico SIRGAS 2000, situado no km 52+134,03 da LT; 

deste segue com azimute de 58°34'33" e distância de 34,64m, 

confrontando com terras de DER-MT até atingir o ponto P2, de 

coordenadas N=8702794,261 e E=680490,977 deste segue com azimute 

de 178°34'21" e distância de 625,86m, confrontando com terras de Nelson 

Glucksberg até atingir o ponto P3, de coordenadas N=8702168,599 e 

E=680506,569 deste segue com azimute de 263°02'47" e distância de 

30,14m, confrontando com terras de Nelson Glucksberg até atingir o ponto 

P4, de coordenadas N=8702164,950 e E=680476,650 deste segue com 

azimute de 263°02'47" e distância de 30,14m, confrontando com terras de 

Nelson Glucksberg até atingir o ponto P5, de coordenadas N=8702161,301 

e E=680446,732 deste segue com azimute de 358°34'21" e distância de 

597,03m, confrontando com terras de Nelson Glucksberg até atingir o 

ponto P6, de coordenadas N=8702758,141 e E=680431,859 deste segue 

com azimute de 58°34'33" e distância de 34,64m, confrontando com terras 

de DER-MT até atingir o ponto P1 de coordenadas N=8702776,201 e 

E=680461,418, onde teve início a descrição deste perímetro.” Faixa de 

LTCP_MV08_0069.A, referente à LT 500kV Claudia – Paranatinga: 

Descrição: Faixa de terras medindo 3,8970 ha (três hectares, oitenta e 

nove ares e setenta centiares), possuindo os seguintes limites e 

confrontações: “Começa no ponto P1, de coordenadas UTM 

N=8702164,950 e E=680476,650, referidas ao MC 57° WGr, Sistema 

Geocêntrico SIRGAS 2000, situado no km 52+745,47 da LT; deste segue 

com azimute de 83°02'47" e distância de 30,14m, confrontando com terras 

de Nelson Glucksberg até atingir o ponto P2, de coordenadas 

N=8702168,599 e E=680506,569 deste segue com azimute de 178°34'21" 

e distância de 643,33m, confrontando com terras de Nelson Glucksberg 

até atingir o ponto P3, de coordenadas N=8701525,467 e E=680522,595 

deste segue com azimute de 251°44'37" e distância de 31,34m, 

confrontando com terras de Nelson Glucksberg até atingir o ponto P4, de 

coordenadas N=8701515,649 e E=680492,830 deste segue com azimute 

de 251°44'37" e distância de 31,34m, confrontando com terras de Nelson 

Glucksberg até atingir o ponto P5, de coordenadas N=8701505,830 e 

E=680463,066 deste segue com azimute de 358°34'21" e distância de 

655,67m, confrontando com terras de Nelson Glucksberg até atingir o 

ponto P6, de coordenadas N=8702161,301 e E=680446,732 deste segue 

com azimute de 83°02'47" e distância de 30,14m, confrontando com terras 

de Nelson Glucksberg até atingir o ponto P1 de coordenadas 

N=8702164,950 e E=680476,650, onde teve início a descrição deste 

perímetro.”Faixa de LTCP_MV08_0069.B, referente à LT 500kV Claudia – 

Paranatinga: Descrição: Faixa de terras medindo 2,7208 ha (dois hectares, 

setenta e dois ares e oito centiares), possuindo os seguintes limites e 

confrontações: “Começa no ponto P1, de coordenadas UTM 

N=8701515,649 e E=680492,830, referidas ao MC 57° WGr, Sistema 

Geocêntrico SIRGAS 2000, situado no km 53+394,97 da LT; deste segue 

com azimute de 71°44'37" e distância de 31,34m, confrontando com terras 

de Nelson Glucksberg até atingir o ponto P2, de coordenadas 

N=8701525,467 e E=680522,595 deste segue com azimute de 178°34'21" 

e distância de 434,96m, confrontando com terras de Nelson Glucksberg 

até atingir o ponto P3, de coordenadas N=8701090,642 e E=680533,431 

deste segue com azimute de 225°59'05" e distância de 40,75m, 

confrontando com terras de Nelson Glucksberg até atingir o ponto P4, de 

coordenadas N=8701062,328 e E=680504,127 deste segue com azimute 

de 225°59'05" e distância de 40,75m, confrontando com terras de Nelson 

Glucksberg até atingir o ponto P5, de coordenadas N=8701034,015 e 

E=680474,823 deste segue com azimute de 358°34'21" e distância de 

471,96m, confrontando com terras de Nelson Glucksberg até atingir o 

ponto P6, de coordenadas N=8701505,830 e E=680463,066 deste segue 

com azimute de 71°44'37" e distância de 31,34m, confrontando com terras 

de Nelson Glucksberg até atingir o ponto P1 de coordenadas 

N=8701515,649 e E=680492,830, onde teve início a descrição deste 

perímetro.”Faixa de LTCP_MV08_0070, referente à LT 500kV Claudia – 

Paranatinga: Descrição: Faixa de terras medindo 9,0590 ha (nove 

hectares, cinco ares e noventa centiares), possuindo os seguintes limites 

e confrontações: “Começa no ponto P1, de coordenadas UTM 

N=8701062,328 e E=680504,127, referidas ao MC 57° WGr, Sistema 

Geocêntrico SIRGAS 2000, situado no km 53+848,43 da LT; deste segue 

com azimute de 45°59'05" e distância de 40,75m, confrontando com terras 

de Nelson Glucksberg até atingir o ponto P2, de coordenadas 

N=8701090,642 e E=680533,431 deste segue com azimute de 178°34'21" 

e distância de 1511,27m, confrontando com terras de Nelson Glucksberg 

até atingir o ponto P3, de coordenadas N=8699579,845 e E=680571,079 

deste segue com azimute de 227°29'54" e distância de 39,80m, 

confrontando com terras de Camilotti Empreendimentos E Participações S/a 

até atingir o ponto P4, de coordenadas N=8699552,959 e E=680541,740 

deste segue com azimute de 227°29'54" e distância de 39,80m, 

confrontando com terras de Camilotti Empreendimentos E Participações S/a 

até atingir o ponto P5, de coordenadas N=8699526,073 e E=680512,400 

deste segue com azimute de 358°34'21" e distância de 1508,41m, 

confrontando com terras de Nelson Glucksberg até atingir o ponto P6, de 

coordenadas N=8701034,015 e E=680474,823 deste segue com azimute 

de 45°59'05" e distância de 40,75m, confrontando com terras de Nelson 

Glucksberg até atingir o ponto P1 de coordenadas N=8701062,328 e 

E=680504,127, onde teve início a descrição deste perímetro.” 3 – DO 

DIREITO: 3.1. Da Opção pela Audiência de Conciliação: A Autora manifesta 

sua opção pela realização da audiência de conciliação, na forma do art. 

319 VII do CPC/15. 3.2. Da Servidão Administrativa: A servidão 

administrativa é o “direito real de gozo, de natureza pública, instituído 

sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública 

ou por seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem 

afetado a fim de utilidade pública” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. São Paulo: Atlas. 16. ed., 2003, página 145). Consiste a 

servidão administrativa, portanto, no uso da propriedade de outrem, para 

tornar possível a execução de serviços de interesse público, 
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diferenciando-se da desapropriação, mormente porque na servidão 

inexiste perda da propriedade. O instituto encontra amparo no Decreto Lei 

3.365/41, que disciplina em seu artigo 40: “O expropriante poderá 

constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei”. A doutrina, 

por seu turno, exemplifica a forma de constituição da servidão 

administrativa para a construção das linhas de transmissão de energia 

elétrica, senão vejamos: “De modo geral, as servidões administrativas se 

constituem por uma das seguintes formas: (...) mediante acordo, 

precedido de ato declaratório de utilidade pública. Exemplo: servidão de 

energia elétrica, que depende, em cada caso de decreto governamental 

(...)”.(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: 

Atlas. 16. ed., 2003, página 151 3.3. Da Declaração de Utilidade Pública: A 

doutrina leciona que na fase declaratória do procedimento de constituição 

de servidão administrativa, deverá o poder executivo determinar a utilidade 

pública através de ato executivo, senão vejamos: “Em um primeiro 

momento, expedição de Decreto do Poder Executivo reconhecendo a 

conveniência da servidão e declarando a utilidade pública as áreas 

destinas à passagem da linha de transmissão e de distribuição de energia 

elétrica”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: 

Atlas. 16. ed., 2003, página 156) E assim foi feito pelo Poder Executivo em 

relação ao empreendimento da Concessionária requerente. A 

Concessionária goza da DUP (Declaração de Utilidade Pública) expedida 

por meio da Resolução Administrativa nº 6.366, de 23 de maio de 2.017, 

publicada no Diário Oficial de União no dia 26 de maio de 2.017 (doc. 

anexo), que declara de utilidade pública em favor da Autora para 

instituição de servidão administrativa, a área de terra necessária à 

passagem da Linha de Transmissão. 4 – DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA 

POSSE: 4.1 - Do Depósito da Indenização: O Decreto Lei 3.365/41 permite 

à concessionária do serviço público a imissão provisória na posse do 

imóvel cujo interesse fora decretado, desde que cumpridos os requisitos 

específicos dispostos em seu artigo 15: "Art. 15. Se o expropriante alegar 

urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do 

Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse 

dos bens." (grifos atuais). Na espécie, a Autora após complexo trabalho 

técnico na área de engenharia e de avaliação, no que se refere aos 

valores de indenização apurados em observância as normas da ABNT 

NBR 14.653, apresenta pela faixa LTCP_MV08_0065, a quantia de R$ 

56.821,07 (cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais, sete 

centavos), e pela faixa LTCP_MV08_0066, a quantia de R$93.974,53 

(noventa e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três 

centavos), pela faixa LTCP_MV08_0069, a quantia de R$ 41.613,15 

(quarenta e um mil seiscentos e treze reais e quinze centavos), pela faixa 

LTCP_MV08_0069.A, a quantia de R$ 41.677,73 (quarenta e um mil, 

seiscentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), pela faixa 

LTCP_MV08_0069.B, a quantia de R$28.216,25 (vinte e oito mil, duzentos 

e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), e pela faixa 

LTCP_MV08_0070, a quantia de R$ 85.344,66 (oitenta e cinco mil, 

trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), todas 

perfazendo um total de R$ 347.647,39 (trezentos e quarenta e sete mil, 

seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), como 

indenização pelas restrições de uso impostas na propriedade decorrentes 

da servidão de passagem, bem como a indenização das benfeitorias 

afetadas, conforme valores obtidos nos Laudos Técnicos de Avaliação 

(docs. anexos). A indenização pela servidão administrativa que será 

implantada, tal qual apurada, tem como parâmetro legal o eventual dano 

causado ao imóvel serviente, na medida exata da restrição imposta ao 

uso, gozo e fruição da propriedade objeto da referida servidão. Para 

definição dos traçados das Linhas de Transmissão foram realizados 

estudos técnicos, buscando evitar, na medida do possível, impactos 

socioambientais, como a passagem por conjuntos urbanos, sedes de 

propriedades rurais e construções isoladas, tudo de modo menos gravoso 

aos prédios onerados, considerando as particularidades e limitações de 

Engenharia e Topografia identificada nas propriedades. 5 – DA 

ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA: URGENTE é a constituição da servidão em 

tela, como ora declara expressamente a Autora, cuja construção visa à 

prestação adequada do serviço público de fornecimento de energia 

elétrica, caracterizando-se como uma obra de infraestrutura fundamental 

ao desenvolvimento do setor elétrico do país. É fato público e notório a 

precariedade atual vivida pelo sistema elétrico nacional e o iminente 

racionamento. Informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico, 

acessíveis pelo endereço eletrônico www.ons.gov.br (também em 

anexo), demonstram a necessidade de incremento da infraestrutura do 

setor elétrico nacional. Ainda há de se destacar que a urgência deriva da 

necessidade de dar cumprimento ao cronograma do empreendimento, 

como fixado no Contrato Administrativo celebrado com a Autora, sob pena 

de incidência de significativas multas e prejuízos inestimáveis à indústria e 

desenvolvimento nacional que carecem de oferta adequada de energia 

elétrica no país. Assim, requer a Autora, com estribo no artigo 15, 

parágrafo 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41, alterado pela Lei nº 2.786/56 e 

Resolução Administrativa 5.863, de 31 de maio de 2016, publicada no 

Diário Oficial de União no dia 07 junho de 2016 que seja DEFERIDA 

LIMINARMENTE A PRÉVIA E PROVISÓRIA IMISSÃO NA POSSE, 

independentemente de citação da parte Ré, mediante o depósito da oferta. 

Nesse sentido, tem-se as seguintes ementas de acórdãos dos Tribunais 

de Justiça de diversos Estados da Federação: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO PERICIAL 

UNILATERAL. PRESTABILIDADE PARA EFEITO DE IMISSÃO PROVISÓRIA 

NA POSSE. AGRAVO NÃO PROVIDO. A indenização de servidão 

administrativa tem como parâmetro legal o eventual dano causado pela 

servidão ao imóvel serviente na medida exata da restrição imposta ao uso, 

gozo e fruição da propriedade objeto da referida servidão. Em se tratando 

de servidão administrativa, a imissão provisória na posse não deve ser 

condicionada ao depósito prévio da indenização encontrada por meio de 

laudo judicialiforme, podendo esta ser feita ao final com base no laudo 

oficial, haja vista que não há na servidão perda da propriedade e ""ipso 

facto"" incidência do art. 5º, Item XXIV, da CR. Agravo de Instrumento nº 

1.0271.10.012166-1/001. Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda. Data da 

publicação da súmula: 20/02/2012. TJMG.”“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. IMISSÃO 

PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. PERMISSÃO LEGAL. Presentes os 

requisitos legais autorizadores da imissão provisória na posse do bem - 

nos termos do artigo 15, do Decreto-lei nº 3.365/41 - a simples insurgência 

do requerido quanto ao valor depositado não obsta a concessão da 

medida. Ademais, consoante orientação sumulada do Supremo Tribunal 

Federal, o referido dispositivo legal não afronta a Constituição Federal 

(Súmula 652/2003). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 89587-56.2013.8.09.0000, Rel. DES. ALAN S. 

DE SENA CONCEICAO, 5A CAMARA CIVEL, julgado em 08/08/2013, DJe 

1374 de 28/08/2013). “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. 

TUTELA ANTECIPADA. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO SECUNDUM 

EVENTUM LITIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Comprovada a verossimilhança 

das alegações, baseada na declaração de utilidade pública das terras por 

onde passará a linha de transmissão de energia elétrica e a urgência na 

realização das obras inerentes à servidão administrativa, correta a 

decisão que defere a liminar de imissão na posse. 2. O agravo de 

instrumento constitui recurso secundum eventum litis, razão pela qual 

deve este egrégio Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do 

que ficou decidido pelo magistrado singular, sendo vedada a análise de 

matéria que não tenha sido apreciada na decisão agravada, sob pena de 

supressão de instância. 3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS 

DESPROVIDO.”  (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 

118257-07.2013.8.09.0000, Rel. DES. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4A 

CAMARA CIVEL, julgado em 09/05/2013, DJe 1305 de 

17/05/2013)."EMENTA: AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO 

ADMINISTRATIVA. URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. 

DEPÓSITO PRÉVIO. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. O Juiz poderá deferir a imissão provisória na 

posse mediante a quantia inicialmente depositada pelo expropriante que, 

se for o caso, será acrescida do depósito complementar obtido após 

avaliação judicial definitiva." (TJMG - número do processo: 

0341701-45.2011.8.13.0000 - Relator: Des.(a) EDILSON FERNANDES - 

Data do Julgamento: 06/09/2011 - Data da Publicação: 

13/09/2011).“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

RECURSAL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. 

LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA 

NA POSSE DO IMÓVEL. INTERESSE PÚBLICO. FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE. CAUÇÃO DO JUÍZO.” (TJPA2013.04098428-61, 117.179, 

Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA 

CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-03-07, Publicado em 2013-03-11) 6 – 

DA INDICAÇÃO DOS ASSISTENTES TÉCNICOS: A Autora indica, desde já, 

como seus Assistentes Técnicos, que acompanharão a futura pericia 

judicial, se necessária, os profissionais Ricardo Ambrósio de Campos, 

brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/MG nº 68.258/D 
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(ricardo@avalicon.com.br), Paulo Raele, brasileiro, casado, engenheiro 

agrônomo, CREA/ES 16.026/D, (paulo@avalicon.com.br), todos com 

escritório profissional em Belo Horizonte/MG, na rua Brasópolis, n.º 182, 

Bairro Floresta, CEP 30.150-170, telefone (31) 3481-9771. 7 – DO 

ROTEIRO DE LOCALIZAÇÃO: Informa a Autora, caso se faça necessário o 

deslocamento até o imóvel, o roteiro de acesso encontra-se no memorial 

descrito e planta que seguem em anexo. 8 – DA UTILIZAÇÃO DOS 

ACESSOS: Para se alcançar as faixas servientes objeto do Decreto de 

Utilidade Pública, indispensável se torna à utilização dos acessos da 

propriedade, pois há pontos que só podem ser atingidos utilizando 

acessos, em razão dos aclives, condições de trafegabilidade e barreiras 

naturais do próprio terreno. A permissão para fruição dos acessos da 

propriedade com objetivo de possibilitar a construção de obra de interesse 

público encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, especialmente 

nos artigos 7º e 36ª do Decreto-Lei nº 3.365/41. Nesse aspecto, diz a 

Autora também que a utilização dos acessos está autorizada pela 

Declaração de Utilidade Pública respectiva. A Resolução Autorizativa nº 

6.366, de 23 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial da União no dia 

26 de maio de 2017 (doc. anexo), que declara de utilidade pública, em 

favor da PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 

para instituição de servidão administrativa, a área de terra necessária à 

passagem da Linha de Transmissão em 500 kv entre as subestações 

Paranaíta – Cláudia – Paranatinga – Ribeirãozinho, em circuito simples, 

empreendimento localizado nos estados do Mato Grosso, e permite a 

condição de praticar todos os atos de construção, manutenção, 

conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe 

assegurado, ainda, o acesso às áreas da servidão constituída. Dessa 

feita, não há como se obstar o acesso necessário, seja para a 

construção, seja para a manutenção das Linhas de Transmissão e que, na 

remota hipótese de prejuízos existirem em decorrência direta dessa 

atividade, não poderá a Autora furtar-se à reparação necessária. 9 – DOS 

PEDIDOS: Ante o exposto, sendo URGENTE a constituição da servidão de 

passagem de cabos elétricos, para a execução das obras dos 

empreendimentos citados, requer: O deferimento da imissão provisória na 

posse inaudita altera pars, condicionada ao depósito do valor ofertado, 

nos termos do § 1º do artigo 15 do Decreto-lei n. 3.365/41 e posteriores 

alterações, conforme elementos descritivos anexos; A expedição do 

competente mandado de imissão provisória na posse da área descrita na 

planta e memorial descritivo em anexo; A autorização para utilização pela 

Autora do(s) acesso(s) adjacente(s) às faixas de servidão, se 

necessário(s), de modo a viabilizar as obras para implantação da linha de 

transmissão, com arrimo nos artigos 7 e 36 do Decreto-Lei nº 3.365/41; A 

expedição de mandado para o Cartório de Registro de Imóveis competente, 

para averbação da imissão provisória na posse à margem da matrícula do 

imóvel, nos termos do § 4º do artigo 15 do Decreto-lei n. 3.365/41; A 

citação da Ré, para que, caso queira, apresente contestação no prazo 

legal, sob pena de revelia; A nomeação de perito para apresentar 

proposta de honorários e, posteriormente, efetuar a vistoria e elaborar 

laudo pericial de avaliação, comunicando a diligência ao Juízo em prazo 

compatível com a urgência que emana do caso, conforme quesitos 

apresentados, os quais poderão sofrer suplementação e/ou pedidos de 

elucidação, sob autorização do Juízo; Sejam julgados procedentes os 

pedidos, para incorporar ao patrimônio da Autora o direito de servidão 

sobre a área objeto desta demanda, fixando-se o valor indenizatório final, 

por sentença, que será título hábil para o devido e definitivo registro, junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis competente; Caso contestado o feito e 

o valor apurado, por fim, restar inferior àquele ofertado pela Autora, 

requer seja a Ré condenada em custas judiciais e honorários advocatícios 

sucumbenciais; Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito permitidas atribuindo à presente causa o valor de R$ 347.647,39 

(trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e 

trinta e nove centavos). Termos em que, Pede deferimento. David Antunes 

David – OAB/MG 84.928 – Cristiano Amaro Rodrigues – OAB/MG 84.933”. 

QUESITOS PRÉVIOS DA AUTORA 1. Queira o ilustre Perito informar, com 

base na documentação do imóvel (registro imobiliário), qual é a sua 

caracterização. Rural ou urbano? 2.Queira o ilustre Perito informar qual 

seria a restrição e uso na área necessária à implantação das linhas de 

transmissão e qual o percentual do fator de servidão para a constituição 

de servidão? 3. Qual foi a metodologia adotada pelo ilustre Perito (restrição 

de uso e depreciação) visando à constituição de servidão? 4.Queira o 

ilustre Perito informar o valor de pleno domínio de terreno similar ao 

avaliando, para fins de transações imobiliárias, adotado na região? 5. Qual 

o valor total de indenização a título de servidão? 6.Queira o Sr. Perito 

prestar os esclarecimentos adicionais que julgar necessários ao deslinde 

da questão posta nos presentes autos. DECISÃO INICIAL ID 9137965: 

““Cuida-se de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 

FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA com pedido liminar 

de imissão provisória na posse, proposta por PARANAÍTA 

RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em face de 

AGROPECUÁRIA BURITIS S/A, NELSON GLUCKSBERG e outros, alegando 

que é concessionária federal de transmissão de energia elétrica, 

conforme Contrato de Concessão nº 10/2016 – ANEEL, pretendendo 

constituir servidão de passagem nos imóveis de propriedade dos 

requeridos, registrados nas matriculas nºs 13.767, 12.388, 1.633, 5.418, 

1.756 e 1.755, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT. Relata que 

a constituição de servidão se faz necessária para manter as instalações 

de transmissão de energia elétrica, composta pelo terceiro circuito da 

Linha de Transmissão em 500 kv (quilovolt), entre as subestações 

Paranaíta – Cláudia – Paranatinga e Ribeirãozinho, numa extensão de 

1.005Km, para melhoria das condições da malha regional e nacional, 

fazendo parte da Rede Básica do Sistema Elétrico Interligado (SIN). Aduz 

que, após levantamento técnico de engenharia e de avaliação nas áreas 

em que pretende a servidão de passagem, apurou-se o valor de R$ 

347.647,39 (trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete 

reais e trinta e nove centavos), para indenização pelas restrições de uso 

das propriedades e pelas benfeitorias que serão afetadas. Afirma que a 

urgência se dá em razão da precariedade do sistema elétrico nacional e o 

iminente racionamento de energia elétrica, bem como para dar 

cumprimento ao cronograma do empreendimento estabelecido pela ANEEL, 

sob pena de incidência de multas e prejuízos inestimáveis à indústria e 

desenvolvimento nacional. Sustenta que, não obtendo êxito em uma 

composição amigável com os requeridos, utilizou-se da faculdade que lhe 

é concedida pela Resolução Administrativa n.º 6.366/2017. Pretende a 

imissão provisória na posse, nos termos do Decreto-Lei 3.365/41, 

mediante depósito do valor apurado, a titulo de indenização. No mérito, 

requer a incorporação ao patrimônio da requerente o direito de servidão 

sobre as áreas objeto da demanda, fixando-se valor indenizatório final. 

DECIDO. O artigo 300 do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015) estabelece que a 

tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em se tratando 

de pretensão de liminar de imissão na posse para fins de servidão 

administrativa, a título de utilidade pública, exige-se a verificação dos 

requisitos presentes no artigo 15 do Decreto Lei nº 3.365/1941, quais 

sejam: a urgência e o depósito prévio nos valores previstos. Analisando o 

conjunto probatório, verifica-se que a requerente atendeu os requisitos 

legais, sendo certa a presença do interesse público, uma vez que, na área 

pretendida, será iniciada a obra de melhoria da rede de energia elétrica, 

aumentando sua capacidade de transmissão, o que é de interesse público. 

Verifica-se, ainda, que a requerente juntou cópia da publicação da 

Resolução Autorizativa nº 6.366 de 23/05/2017 emitida pela ANEEL, a qual 

declara de utilidade pública as áreas de terras necessárias à passagem 

da Linha de Transmissão 500kV, restando demonstrada a plausibilidade do 

direito alegado. Ademais, nas matrículas dos imóveis, juntadas nos IDs 

9088766, 9088779, 9088970, 9088963, 9088952, 9088937 e 9088925 

(R-20-12.388, em 25/02/2014; R-16-13.767, em 24/02/2014; R-10-1.633, 

em 10/03/2014; R-10-5.418, em 10/03/2014; R-20-1.756, em 26/08/2014; ), 

verifica-se que nas áreas em questão já foram constituídas servidões 

administrativas, sendo o pedido destes autos de ampliação da rede de 

transmissão de energia elétrica. Outrossim, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo se justifica em razão da necessidade de 

continuidade da obra de melhoria na rede elétrica de transmissão; bem 

como o programa emergencial o qual a requerente está inserida, uma vez 

que dispõe de lapso temporal escasso para a construção de Linha de 

Transmissão de Energia Elétrica, conforme oitava sub-cláusula do 

contrato. Sendo assim, a imediata imissão na posse da área serviente é 

providência imprescindível para garantir-se a eficiência dos resultados do 

empreendimento, uma vez que sua ineficácia irá prejudicar a própria 

sociedade consumidora. Insta salientar que a servidão administrativa não 

enseja a perda da propriedade, porém prevê a indenização que será 

devida se a servidão provocar prejuízo ao proprietário. No caso, a 

requerente reconhece o prejuízo que poderá causar aos requeridos e o 
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direito a indenização, para tanto junta aos autos laudos técnicos de 

avaliações de servidão de passagem, que tem por objeto os valores 

indenizáveis. Desta forma, oferece os valores dos cálculos finais das 

avaliações, com a finalidade de reparar o prejuízo. Certo é que, no 

decorrer do processo, será possível levantar com precisão a justa 

indenização da utilização da área atingida, visto que com a realização da 

perícia, se concluirá o valor da justa indenização, quando o depósito inicial 

deverá ser complementado. A propósito: "ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE 

NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. QUESTÃO FEDERAL NÃO 

ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM. ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF. 

IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. 

DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. 1. A 

alegação de nulidade da declaração de utilidade pública não foi 

acompanhada da demonstração de quais dispositivos legais foram 

violados, razão pela qual incide, por analogia, o Enunciado 284 do STF: "É 

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua 

fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2. 

Ademais, esse ponto somente foi levantado após Embargos de 

Declaração interpostos na origem, o que motivou o Tribunal a quo a 

classificá-lo como "nova fundamentação de defesa" e deixar de 

apreciá-lo. Aplicável, portanto, o Enunciado 282 do STF: "É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a 

questão federal suscitada". 3. O acórdão se encontra em consonância 

com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na 

posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, 

prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do 

STJ e do STF. 4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: "Não 

contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do DL. 3.365/41 (Lei de 

desapropriação por utilidade pública)". 5. Recurso Especial não provido.” 

(STJREsp 1645610/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO 

ADMINISTRATIVA C/C IMISSÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA 

DEFERIDA MEDIANTE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALORDA FRAÇÃO DO 

IMÓVEL AVALIADOPELA CONCESSIONÁRIA – ALEGADA 

INOBSERVÂNCIA DA PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL DO BEM NOS 

TERMOS DO ART.685 DO CPC E DOS REGRAMENTOS PARA A 

ELABORAÇÃO DE UM LAUDO DE AVALIAÇÃO PREVISTO NA 

NORMATIVA BRASILEIRA 14.653-3 (2004) DA ABNT – IRRELEVÂNCIA – 

URGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA – ART.15, 1º DO DEC.-LEI Nº 3.365/41 – 

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA EM NORMATIVOS 

EDITADOS PELA ANEEL – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO RÍGIDO 

CRONOGRAMA GOVERNAMENTAL EMERGENCIAL PARA A EXPANSÃO 

DA REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEPÓSITO PRÉVIO 

QUE NÃO SE CONFUNDE COM A JUSTA INDENIZAÇÃO PELA MITIGAÇÃO 

DO USO E GOZO DA ÁREA A SER AFERIDA EM AMPLA INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. A imissão provisória na posse 

do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, 

prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de 

pagamento integral. Precedentes do STJ. A declaração de utilidade pública 

da área em normativos editados pela ANEEL e a necessidade de 

observância de rigoroso cronograma governamental emergencial para a 

expansão da rede de transmissão de energia elétrica evidenciam a 

urgência de que trata §1º do art.15 do Decreto-lei nº 3.365/41. O depósito 

prévio ao qual alude o referido normativo serve apenas à reparação do 

expropriado pela perda provisória da posse, e não se confundindo com a 

justa e prévia indenização a ser apurada em e ampla instrução probatória.- 

.” (TJMT – AI 47187/2014, Relatora: DESEMBARGADORA MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2017). Grifei. De fato a situação apresentada 

autoriza a imissão na posse em favor da requerente, uma vez que 

presente a probabilidade do direito, evidenciada pela presença dos 

requisitos específicos que a demanda requer. Com tais considerações, 

observado os ditames Decreto Lei nº 3.365/41, artigos 13 e 15 § 1º, 

presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano alegado na inicial, merece acolhimento o pedido de tutela 

de urgência. Posto isso, CONCEDO A LIMINAR, para imissão provisória de 

posse nas áreas destinadas a implantação da servidão administrativa, 

mediante o depósito em juízo das quantias indicadas a título de prévia 

indenização, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o depósito nos 

autos, determino a expedição do Mandado de Imissão Provisória da Posse. 

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop para averbação da 

imissão provisória na posse à margem da matrícula do imóvel nºs 13.767, 

12.388, 1.633, 5.418, 1.756 e 1.755. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 18/09/2017, às 10horas, a ser realizada pelo Centro 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local. 

Citem-se os requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-os 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, bem como para que se 

atente ao disposto no artigo 304 do CPC/2015. O artigo 169 do CPC/2015 

estabelece que o conciliador/mediador receberá remuneração pelo seu 

trabalho quando não houver quadro próprio de conciliadores do tribunal. 

Outrossim, o Conselho da Magistratura editou o Provimento nº 09/2016, 

estabelecendo, em seu artigo 1º, § 2º, que o juiz deve informar as partes 

da existência dessa despesa e do respectivo valor, conforme tabela 

anexa. Assim, com fundamento nos dispositivos acima citados, fixo a 

remuneração do conciliador/mediador em R$ 120,00 (cento e vinte reais) a 

hora, cujo valor deve ser depositado em conta judicial vinculada ao 

processo. 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)”. 

DECISÃO ID 10590195 : ““Diante da certidão negativa de citação dos 

requeridos Nelson Glucksberg e Erondina Margarida Bogo Glucksberg (Ids 

9470576/9470603), concedo à requerente o prazo de dez dias para 

indicar novo endereço pra citação, bem como para apresentar 

impugnação à contestação dos Ids 10232806/10232838. Expeça-se edital, 

com prazo de 10 (dez) dias, para conhecimento de terceiros, nos termos 

do artigo 34 da Lei nº 3.365/41. Intime-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, Vilma Alaide da Silva, digitei. Sinop – MT, 21 

de fevereiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000473-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE TEIXEIRA LEITE LANDWEHRKAMP OAB - SP129438 (ADVOGADO)

WELTON ALVES RIBEIRO OAB - SP345636 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMATEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 21 de fevereiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000216-86.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO PERES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000216-86.2018.8.11.0015 Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não comprovou o requerimento do 

ressarcimento dos valores gastos decorrentes do acidente de trânsito 

através da via administrativa, sendo este requisito para pleitear na via 

judicial eventual cobrança de valores devidos pela seguradora. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo como condição para o regular exercício do 

direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)”. 2. “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização” (Súmula 257/STJ).” (Ap 22022/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA 

RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE 

DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA 

DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF). 

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757)”. (Ap 69524/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017). Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A 

INICIAL, comprovando o requerimento do ressarcimento dos valores 

gastos através da via administrativa, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000940-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANICE F. BERLANDA - EPP (RÉU)

IVANICE FATIMA BERLANDA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000940-90.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000776-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI VAIN PERANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000776-28.2018.8.11.0015 Verifico que a requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001024-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS ALMEIDA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZILDINHA ENCARNACAO CANTON SILVA OAB - SP221221 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILA SHOPPING LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001024-91.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 
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origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001142-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILLAY ROGERIO SOUSA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001142-67.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da 

parte requerida, em caso negativo, mediante protesto do título, a fim de 

que comprove a mora desta, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei 

nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR QUE 

NÃO RESIDE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDOU-SE. PROTESTO POR 

EDITAL NÃO REALIZADO. DESCABIMENTO. MORA NÃO 

CARACTERIZADA. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é 

imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula nº 

72 do STJ. No caso em tela, tendo a notificação extrajudicial sido inexitosa, 

porque o devedor não mais reside no endereço informado no contrato, 

incumbia ao credor ter efetuado o protesto por edital. Mora não 

caracterizada. Extinção do feito, de ofício. AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO. 

APELO PREJUDICADO. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 70049809403, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine 

Maria Canto da Fonseca, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AC: 

70049809403 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N. 911/69 – PROTESTO DO TÍTULO 

- MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA- CARÊNCIA DA AÇÃO. 

Recurso conhecido e desprovido. Para exercício da ação de busca e 

apreensão de bem guarnecido com a alienação fiduciária, indispensável à 

comprovação da mora, esta se faz com a efetiva intimação do devedor. É 

inoperante o protesto do título procedido por edital, quando não esgotada a 

possibilidade de entrega da notificação pessoal, como se apresenta o 

presente caso e o notário expede apenas edital, sem publicação na 

imprensa e o afixa no ‘local de costume”. (Ap 14731/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). No mesmo prazo, intime-se a 

parte requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. A. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. (RÉU)

Outros Interessados:

C. D. C. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870/O-O (ADVOGADO)

 

Intimação do Dr. CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB/MT, da decisão de 

ID n. 11819092 de 20/02/2018, a seguir transcrita: "Cuida-se de pedido de 

recuperação judicial formulado por D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, 

discorrendo acerca da crise econômica que acarretou na dificuldade 

financeira enfrentada pela requerente, arguindo a necessidade de 

concessão do procedimento da recuperação judicial com o fito de 

possibilitar o soerguimento da empresa. Comprovou o recolhimento das 

custas processuais através dos documentos constantes do ID n.º 

11803660 e n.º 11803665. Decido. Inicialmente, impende consignar que a 

petição inicial do pedido de recuperação judicial deve ser instruída com os 

documentos elencados no art. 51, da Lei n.º 11.101/2005, tendo em vista 

que, a partir de tais documentos, é possível analisar as reais condições da 

empresa devedora, precipuamente no tocante à viabilidade econômica, 

financeira e comercial desta. Outrossim, resta cediço que o deferimento 

do processamento da recuperação judicial implica na suspensão 

automática de todas as ações e execuções promovidas em face da 

devedora, pelo termo de 180 (cento e oitenta) dias, além de acarretar 

outras consequências relevantes à empresa e aos credores, nos moldes 

do art. 52, da lei de regência. Deste modo, tendo em vista o grau de 

importância da decisão que defere o processamento da recuperação 

judicial, o legislador atentou-se em condicioná-la à presença de todos os 

documentos previstos no rol do art. 51 da LRF, além de exigir o 

cumprimento dos pressupostos previstos no art. 48 da aludida lei, visando, 

desta forma, coibir que empresas inviáveis, inexistentes, inativas ou que 

não atendam às condições legais exigidas se utilizem do procedimento de 

recuperação de forma inapropriada. Todavia, é crível que a análise dos 

documentos exigidos, ainda que em mero juízo de prelibação, exige 

conhecimento técnico, com o fito de possibilitar a análise da 

verossimilhança dos dados fornecidos pela devedora e propiciar a 

correspondência das informações com a realidade dos fatos. Assim, a 

averiguação de maneira técnica dos documentos apresentados e da real 

situação da empresa permite que o instituto da recuperação judicial seja 

aplicável apenas nos casos em que realmente for evidenciado o 

preenchimento dos requisitos legais e a real possibilidade de soerguimento 

da empresa, com vistas a cumprir sua função social, sem, no entanto, que 

isso implique em ônus e prejuízos aos credores. Feitas tais 

considerações, urge pontuar que, malgrado a Lei n.º 11.101/2005 não 

contenha previsão acerca da possibilidade de perícia técnica prévia sobre 

os documentos que instruem o pedido de recuperação, não há dúvidas 

que sua realização é meio hábil para verificação adequada da 

correspondência existente entre os dados indicados pela empresa e sua 

realidade fática. Nessa senda, tendo em vista que esta Vara não dispõe 

de equipe técnica apta para promover análise profícua dos documentos 

juntados pela empresa devedora, é imprescindível a nomeação de perito 

para realização de avaliação prévia e urgente, com o objetivo de fornecer 

elementos suficientes ao juízo, a fim de propiciar a análise do pedido de 

deferimento do procedimento de recuperação judicial. Destarte, hei por 

bem determinar a realização de perícia prévia sobre os documentos 

apresentados pela empresa devedora, a qual indicará o preenchimento ou 

não dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial, 

previstos nos artigos 48 e 51 da LRF, bem como indicará se os 

documentos contábeis encontram-se em consonância com a legislação 

societária aplicável, constatando sua correspondência com os livros 

fiscais e comerciais. Outrossim, o perito deverá fornecer dados sobre a 

regularidade e real situação de funcionamento da empresa, bem como se 

esta possui meios de alcançar os benefícios sociais almejados pela LRF, 

tais como a criação de emprego, renda, geração e circulação de riquezas. 

Para tanto, nomeio para a realização desse trabalho técnico preliminar o 

profissional Dr. CLAYTON DA COSTA MOTTA, inscrito na OAB/MT nº 

14.870 e CRC/MT nº 9824/O-0, podendo ser encontrado na Rua Canadá, 

nº 10, CEP 78.040-050, em Cuiabá/MT, Telefones: (65)3626.5300 ou 

(65)98117.8737, e-mail: clayton@salgueiromotta.com.br, fixando a 

remuneração para essa perícia preliminar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

que deverá ser custeada e depositada nos autos pela empresa 

requerente, no prazo de 48 horas. Com o depósito, intime-se o perito, com 

urgência, advertindo-o de que o laudo de constatação e de perícia deverá 

ser apresentado em juízo no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se”.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000062-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEMAR LOPES DE BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000062-68.2018.8.11.0015 Verifico que a parte 

autora pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que 

é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 
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custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001131-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA CANDO DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001131-38.2018.8.11.0015 Verifico que a parte 

autora pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que 

é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 318811 Nr: 2216-76.2018.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEURI ANTONIO SANDRI, FABIANA 

CARNEIRO SANDRI, RANNIER FELIPE CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:MT/4.061, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22135/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 318811

Intime-se a parte autora para providenciar o recolhimento das custas 

judiciais de distribuição da carta precatória, conforme dispõe os artigos 

388 e 389 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 96238 Nr: 3261-67.2008.811.0015

 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): JOSENILSON LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 122/123. Desta forma, atendidas as disposições 

contidas no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com a expressa estimação 

pecuniária do valor do bem (fls. 123), determino a conversão da Ação de 

Busca e Apreensão em Ação de Execução. Nesse sentido: (...) Desta 

forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar o atual endereço do devedor. Após, providencie-se a citação para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução (art. 

829, caput, e 830, c.c. art. 831, ambos do CPC). Para as hipóteses de 

pronto pagamento ou não oferecimento de embargos à execução, fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC. (§1º, do art. 827, do CPC). Procedida à citação, deverá o Oficial de 

Justiça devolver em cartório a primeira via do mandado para fins de 

contagem do prazo para oposição de embargos, retendo consigo a 

segunda via, para efeito de penhora. Não paga a dívida no prazo legal, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça, proceder à penhora e respectiva avalição 

de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Código de Processo Civil. (...) Cientifique-se o 

executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à execução por meio de 

embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). Poderá o devedor, ainda, no 

prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC). Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 24930 Nr: 2757-71.2002.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABIXI VEÍCULOS LTDA, AGENOR ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 256, uma vez que há endereços que ainda não 

foram diligenciados.

 Expeça-se carta de citação nos endereços de fls. 239 e 242.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102453 Nr: 9486-06.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA GRÁFICA FORONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO CORDEIRO - 

OAB:173096/SP, ALEX RAFAEL BREDA FORNARI - OAB:280456/SP, 

RODRIGO AFONSO MACHADO - OAB:246480/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 121/122 para o fim de determinar a pesquisa 

de veículos registrados em nome da executada J. S. FERRONATO – CNPJ 

00.786.651/0001-59, por meio do sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 201470 Nr: 4075-69.2014.811.0015

 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: JONESMAR DIVINO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Cuida-se de(...) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: (...) A questão 

debatida nos autos é regulada pela Lei nº 6.194/74 e, para que o 

requerente faça jus ao recebimento do seguro DPVAT, necessária a 

comprovação dos seguintes requisitos: (...)A existência do acidente não 

despontou como ponto controvertido nos autos, de modo que a questão a 

ser decidida diz respeito, unicamente, ao montante da indenização. (...) 

Todavia, com a edição da MP 340/2006, de 29/12/2006, convertida na Lei 

nº 11.482/2007, de 31/05/2007, a indenização por invalidez passou a 

observar o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Ademais, 

de acordo com as alterações decorrentes da Lei n. 11.945/2009, a lei de 

regência assim estabelece: (...)Neste ponto, insta destacar que restou 

pacificado o entendimento de que a indenização securitária corresponderá 

à extensão da lesão e ao grau da invalidez, conforme verbete da Súmula 

474 do STJ : “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. (...)Destarte, não há se falar em inconstitucionalidade da lei e há 

que se verificar o grau da invalidez para quantificar o valor da 

indenização. Para tanto, a avaliação pericial realizada para fins de 

conciliação de fls. 116 é plenamente válida a constatar a extensão do 

dano sofrido(...)Destarte, a indenização do Seguro Obrigatório por 

invalidez é devida no valor total de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resultante do seguinte cálculo: 

R$ 13.500,00 x 25% (anexo da tabela-joelho) x 50% (laudo pericial – 

média repercussão). Ocorre que (...) Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, por ser o requerente beneficiário da gratuidade judiciária (fls. 46), 

a exigibilidade de tais verbas fica suspensa(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210998 Nr: 11759-45.2014.811.0015

 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: JOÃO RICARDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON BURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA MOURA FEITOZA - 

OAB:OAB/MT.021.119O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR e SUA ADVOGADA para comparecer na 

audiência a realizar-se no dia 15/03/2018, às 14 horas a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

Local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 107005 Nr: 14220-97.2008.811.0015

 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: DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

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

DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN KHALIL - 

OAB:OAB/MT-6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB:OAB/MT 

10320-B

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 233/234. 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 14220-97.2008.811.0015 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO movida por DISBENOP DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA em face de BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS S/A.

Sem custas, na forma do art. 90, §3º do CPC.

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

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109561 Nr: 1901-63.2009.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR CARDOSO DA SILVA, JOÃO CLAUDINEI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CARLISBINO, ELIANE APARECIDA 

CARLISBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Diante da informação de fls. 51, convalido a citação editalícia de fls. 

26/27, da requerida Eliane Aparecida Carlisbino, bem como a nomeação de 

curador especial (fls. 31).

Certifique-se se o requerido citado às fls. 75-v ofertou contestação no 

prazo legal.

Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116330 Nr: 8737-52.2009.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL TENÓRIO - ESPÓLIO, EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FERNANDES DE SALES 
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FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a advogada e representante do Espólio, Dra. Edilse de Lurdes 

Wachekwoski, a colacionar aos autos instrumento procuratório, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 128359 Nr: 7574-03.2010.811.0015

 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: ANTÔNIO MIRANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113815, MÁRCIO HENRIQUE PERERIA CARDOSO - OAB:7.659-MT

 Verifica-se que o laudo pericial de fls.109/113concluiu que há discreta 

deformidade estética permanente e funcional mastigatória do requerente, 

mas deixou de mencionar o grau de invalidez que acomete o requerente, 

aduzindo que a tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 

não contempla as sequelas sofridas pelo requerente.

Entretanto, é possível verificar que as “lesões de órgãos e estruturas 

crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie [...]”, foram previstas no anexo, incluído pela Lei 

nº. 11.945/2009.

Com efeito, denota-se a necessidade de se confeccionar laudo pericial 

mais meticuloso, delimitando o grau da extensão da sequela sofrida pelo 

requerente. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO 

MÉDICO CONTRADITÓRIO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIA – 

NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Necessária a realização da perícia médica 

requerida para constatar e quantificar o respectivo grau da lesão para a 

devida indenização, sob pena de cerceamento de defesa”. (Ap 

91162/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Desta forma, de acordo com o artigo 477, §2º do CPC/2015, intime-se o 

perito para que, no prazo de 15 (quinze dias), complemente o laudo, 

informando o grau da extensão da lesão sofrida pelo requerente.

 Após, digam as partes, no prazo de dez dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130337 Nr: 9552-15.2010.811.0015

 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: GABRIELA ZEN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 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.

Considerando que os autos foram julgados improcedentes ao ser recebida 

a exordial, bem como que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

determinou o retorno do processo para seu regular prosseguimento (fls. 

128/132), recebo a inicial e deixo de designar a audiência prevista no art. 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que é improvável a conciliação 

nesta fase processual.

Cite-se o requerido 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 

(dez) dias.

 Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130984 Nr: 10200-92.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAELE KARANA COMÉRCIO DE FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.136: 

"Certifico e dou fé, eu, JOÃO CARLOS GIRARDI, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao respeitável mandado da Meritíssima Juíza de Direito da 

Quarta Vara Cível desta Comarca de SINOP/MT, Excelentíssima Senhora 

Doutora GIOVANA PASQUAL DE MELLO, e, extraído dos autos de nº. 

CÓDIGO 130984 (MANDADO DE AVALIAÇÃO – ESPÉCIE: AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – em que PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA move 

em desfavor de PAELE KARANA COMÉRCIO DE FLORES.

Diligenciei no endereço constante no mandado, Avenida dos Tarumãs, 

1335, Bairro Centro, nesta urbe, local onde DEIXEI de proceder com a 

AVALIAÇÃO do BEM OBJETO: Um veículo marca Volkswagen – 

VW/SAVEIRO CL, cor prata 1992, Placa: JYN 5519, chassi nº. 

9BWZZZ30ZNP237273, haja vista o senhor HEBER FELIPE DA SILVA E 

SOUZA (pessoa física) ter se mudado para Várzea Grande há 

aproximadamente 08 (oito) anos, bem como a pessoa jurídica PAELE 

KARANA COMÉRCIO DE FLORES, não mais exercer atividade naquele 

endereço, e, o bem objeto não foi encontrado naquele local ou em transito 

pelas ruas da cidade.

No endereço Avenida dos Tarumãs, 1335, atualmente esta em atividade a 

empresa CASA DAS FLORES, e este meirinho foi atendido pela gerente, 

senhora LUANA DA SILVA VIANA.Desta forma devolvo o presente 

mandado em cartório para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé. Sinop/MT, 30 de janeiro de 2018"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 238303 Nr: 10962-35.2015.811.0015

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON OSEAS DE LIMA JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCHI - OAB:187.329-SP, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 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. 62.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 10962-35.2015.811.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, 

movida por BANCO RODOBENS S/A em face de ROBSON OSEAS DE LIMA 

JAQUES.

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.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000920-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEIXEIRA LOPES (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 1000920-02.2018.8.11.0015 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-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000421-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000421-18.2018.8.11.0015 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 exequente. Defiro o requerimento de 

liquidação de sentença, que se processará na forma do artigo 510, do 

CPC. 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. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000921-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVOARIA BOM DE BRASA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000921-84.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifiquem-se os executados de que poderão, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderão os devedores, ainda, no prazo 

aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito 

de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 

honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001060-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001060-36.2018.8.11.0015 Na Comarca de Sinop/MT, 

a competência para processar e julgar feitos onde seja parte interessada 

ou interveniente as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal é da 

6ª Vara desta Comarca, conforme artigo 1º do Provimento nº 

042/2004-CM. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito para a 6ª 

Vara desta Comarca, com as nossas homenagens. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001131-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA CANDO DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001131-38.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001023-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001023-09.2018.8.11.0015 Na Comarca de Sinop/MT, 

a competência para processar e julgar feitos onde seja parte interessada 

ou interveniente as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal é da 

6ª Vara desta Comarca, conforme artigo 1º do Provimento nº 

042/2004-CM. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito para a 6ª 

Vara desta Comarca, com as nossas homenagens. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001029-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RICARDO FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001029-16.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000924-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVOARIA BOM DE BRASA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000924-39.2018.8.11.0015 Cite-se a executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à entrega do produto descrito na 

exordial, de forma individualizada (art. 811 do CPC/2015), sob pena de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cientifique-se a 

executada de que, no mesmo prazo, poderão opor embargos (art. 915 do 

CPC/2015), independentemente do depósito da coisa. Conste do mandado 

de citação a ordem de busca e apreensão do bem objeto da obrigação, 

que deve se dar de imediato se a executada não satisfizer a obrigação, 

nos termos do art. 806, § 2º, do CPC. Na hipótese de pronto cumprimento 

da obrigação, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001107-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BERNARDES HILESHAIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO)

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDEVIR DA ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001107-10.2018.8.11.0015 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 pelo requerente. Desta forma, 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-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002445-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (DEPRECADO)

DARCY MACIEL COSTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1002445-12.2016.8.11.0015 Consoante o disposto no item 

04 da Carta Precatória (Id 3058967), DEFIRO o pedido do exequente (Id 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 232 de 340



11320086), nomeando ELAINE ALVES BRITO COUTO, perita avaliadora 

imobiliária, com endereço profissional na Rua das Avencas, nº 3.571, 

bairro Jardim Violetas, na cidade de Sinop/MT, telefone (66) 99955-0779, 

independentemente de termo de compromisso. Intime-se a perita para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

intimem-se as partes a se manifestarem sobre a proposta, em 05 (cinco) 

dias. Não havendo impugnação, intime-se o exequente para depositar 50% 

do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que o restante deverá ser 

depositado no prazo de cinco dias após a entrega do laudo. Feito o 

depósito, intime-se a perita para que indique data e horário para o início 

dos trabalhos, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, devendo a 

secretaria intimar as partes para acompanharem a prova. Fixo o prazo de 

30 (trinta) dias para a apresentação do laudo. Vindo aos autos o laudo, 

devolva-se a presente carta precatória ao Juízo Deprecante, com as 

baixas necessárias. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013773-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PENHA CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013773-77.2017.8.11.0015 Recebo o aditamento da 

inicial do ID nº 11588421. Assim, nos termos do art. 303, inciso II, do CPC, 

designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 12/04/2018, às 

13h00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum 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: 1000829-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARCELINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

EDNA MARCELINA DOS SANTOS 69640734268 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000829-09.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000842-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I C GASPAR - ME (EXECUTADO)

ISABEL CAMPOS GASPAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000842-08.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001943-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & HONORIO DE ASSIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JODSON ANTONIO CUTRIM DOS SANTOS OAB - MT23720/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001943-51.2016.8.11.0015 Cuida-se de ação de 

execução de título extrajudicial movida por TOKIO MARINE SEGURADORA 

S/A em face PEREIRA & HONORIO DE ASSIS LTDA – ME. No ID nº 

9969643, foi pactuado acordo entre as partes, o qual foi devidamente 

homologado no ID nº 10064677. Posteriormente, no ID nº 11394003, o 

exequente informou a adimplência do executado com relação ao acordo 

pactuado, requerendo a extinção do processo. DECIDO. Diante do 
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cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo, com julgamento de mérito. Transitada esta em 

julgado, pagas as custas pelo executado, 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.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002529-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGENI MARIANO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO Sinop-MT, 13 de julho de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID 4932383, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1002529-88.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogados do(a) AUTOR: 

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - MT0013079S-O, EDISON PAULO DOS 

SANTOS ROBERTS - MT0005395A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007872-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 21 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: 

1007872-31.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: THIAGO 

VIZZOTTO ROBERTS - MT0013079S-O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004903-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FELICIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 21 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: 

1004903-43.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 11.244,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: LUANA SILVA 

LIMA NOGUEIRA - MT0016050A-O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78550-000

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177005 Nr: 12770-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDA ROSANI DE CARVALHO

 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 EM CORREIÇÃO.

I – Com relação à OBRIGAÇÃO de PAGAR, HOMOLOGO, os CÁLCULOS 

de fls. 220-222 apresentados pelo Exequente e DETERMINO o quanto 

segue:

II – CUMPRA-SE a DECISÃO retro no que concerne à requisição do 

pagamento.

III – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida parcialmente no ACÓRDÃO nº 32446/2015 (fls. 

158-170) no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário 

da parte Requerente o percentual de “22% (vinte e dois por cento)”, sob 

pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente 

ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, 

parágrafo 3º, do CPC/2015;

 IV - Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

V – Por fim, DETERMINO a abertura do VOLUME II nos autos a partir de fls. 

200.

VI – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 209699 Nr: 10745-26.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNÍCIO ANTONIO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 136-140, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda 

ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, HOMOLOGO os 

CÁLCULOS apresentados às fls. 119-121 e DETERMINO o quanto segue: 

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, 

do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES 

SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera 

de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe 

correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), 

devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do 

CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa 

de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO 

da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA 

INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, 

seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 117361 Nr: 9678-02.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA DA SILVA PEREIRA, GEOVANI DA SILVA 

FERNANDES, HANNA VERONICA DA SILVA FERNANDES, JORDANA 

PAOLA DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Com relação à OBRIGAÇÃO de PAGAR, HOMOLOGO, os CÁLCULOS 

de fls. 238-241 apresentados pelo Exequente e DETERMINO o quanto 

segue:

II – CUMPRA-SE a DECISÃO retro no que concerne à requisição do 

pagamento.

III – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida parcialmente no ACÓRDÃO nº 8948/2013 (fls. 

132-137) no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário 

da parte Requerente o percentual de “08% (oito por cento)”, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015;

 IV - Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

V – Por fim, DETERMINO a abertura do VOLUME II nos autos a partir de fls. 

200.

VI – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177147 Nr: 12930-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES PANSIERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Com relação à OBRIGAÇÃO de PAGAR, HOMOLOGO, os CÁLCULOS 

de fls. 257-259 apresentados pelo Exequente e DETERMINO o quanto 

segue:

II – CUMPRA-SE a DECISÃO retro no que concerne à requisição do 

pagamento.

III – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida parcialmente no ACÓRDÃO nº 52005/2014 (fls. 

203-210) no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário 

da parte Requerente o percentual de “14% (quatorze por cento)”, sob 

pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente 

ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, 

parágrafo 3º, do CPC/2015;

 IV - Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

V – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180207 Nr: 1014-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMY WILHELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA S. PAULI LEITÃO - 

OAB:MT-10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 208-214, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda 

ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, HOMOLOGO os 

CÁLCULOS apresentados às fls. 197-205 e DETERMINO o quanto segue: 

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, 

do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES 

SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera 

de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe 

correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), 

devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do 

CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa 

de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO 

da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA 

INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, 

seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.Por fim, 

DETERMINO a abertura do VOLUME II nos autos a partir de fls. 200.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244650 Nr: 14856-19.2015.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAAC PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – CERTIFIQUE-SE quanto ao decurso de prazo da parte Requerida;

II – Após, CUMPRA-SE a DECISÃO retro no que concerne à requisição do 

pagamento.

III – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida parcialmente no ACÓRDÃO nº 17582/2017 (fls. 

133-143) no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário 

da parte Requerente o percentual de “32% (trinta e dois por cento)”, sob 

pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente 

ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, 

parágrafo 3º, do CPC/2015;

 IV - Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

V – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180836 Nr: 1677-86.2013.811.0015

 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: ESTER FRANCO DO NASCIMENTO

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 145-150, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda 

ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, HOMOLOGO os 

CÁLCULOS apresentados às fls. 137-144 e DETERMINO o quanto segue: 

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, 

do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES 

SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera 

de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe 

correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), 

devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do 

CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa 

de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO 

da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA 

INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, 

seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT[..].Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181264 Nr: 2169-78.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FRANCISCA DIAS

 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: PROCURADOR DO MUINICÍPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 150-157, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda 

ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, HOMOLOGO os 

CÁLCULOS apresentados às fls. 140-147 e DETERMINO o quanto segue: 

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, 

do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES 

SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera 

de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe 

correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), 

devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do 

CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa 

de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO 

da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA 

INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, 

seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216377 Nr: 15917-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO MARIA - 

OAB:OAB/MT.17.920, LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO - 

OAB:15315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 155-159, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda 
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ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, HOMOLOGO os 

CÁLCULOS apresentados às fls. 152-154 e DETERMINO o quanto segue: 

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, 

do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES 

SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera 

de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe 

correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), 

devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do 

CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa 

de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO 

da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA 

INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, 

seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 219013 Nr: 17668-68.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA NASSILDE MAGNANI SEREGHETTI

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 162-165, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda 

ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, HOMOLOGO os 

CÁLCULOS apresentados às fls. 133-135 e DETERMINO o quanto segue: 

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, 

do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES 

SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera 

de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe 

correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), 

devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do 

CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa 

de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO 

da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA 

INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, 

seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228379 Nr: 4648-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA VERIDIANA VIEIRA DA SILVA GEUDA

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 116-120, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda 

ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, HOMOLOGO os 

CÁLCULOS apresentados às fls. 104-106 e DETERMINO o quanto segue: 

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, 

do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES 

SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera 

de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe 

correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), 

devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do 

CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa 

de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO 

da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA 

INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, 

seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244021 Nr: 14447-43.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DIONE ALVES CANTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Com relação à OBRIGAÇÃO de PAGAR, HOMOLOGO, os CÁLCULOS 

de fls. 148-149 apresentados pelo Exequente e DETERMINO o quanto 

segue:

II – CUMPRA-SE a DECISÃO retro no que concerne à requisição do 

pagamento.

III – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida parcialmente no ACÓRDÃO nº 18059/2017 (fls. 

119-132) no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário 

da parte Requerente o percentual de “16% (dezesseis por cento)”, sob 

pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente 

ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, 

parágrafo 3º, do CPC/2015;

 IV - Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

V – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244023 Nr: 14449-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 136--141, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda 

ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, HOMOLOGO os 

CÁLCULOS apresentados às fls. 118-120 e DETERMINO o quanto segue: 

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, 

do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES 

SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera 

de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe 

correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), 

devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do 

CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa 

de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO 

da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA 

INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, 

seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 268702 Nr: 8916-39.2016.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA - EPP, MARIA 

JOSE DE FIGUEREDO, ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 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 Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236551 Nr: 9775-89.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS PEREIRA DE OLIVEIRA

 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 EM CORREIÇÃO.

I – Com relação à OBRIGAÇÃO de PAGAR, HOMOLOGO, os CÁLCULOS 

de fls. 85-86 apresentados pelo Exequente e DETERMINO o quanto segue:

II – CUMPRA-SE a DECISÃO retro no que concerne à requisição do 

pagamento.

III – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida parcialmente no ACÓRDÃO nº 122476/2016 (fls. 

76-79) no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da 

parte Requerente o percentual de “32% (trinta e dois por cento)”, sob 

pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente 

ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, 

parágrafo 3º, do CPC/2015;

 IV - Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

V – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES BARRETOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001199-85.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JAQUELINE RODRIGUES 

BARRETOS REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos, etc. Intime-se a autora para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando o comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo, bem como junte aos autos 

extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de 

consulta (SPC/SERASA/CDL), que demonstre que seu nome encontra-se 

negativado. Devidamente emendada, concluso para recebimento da inicial 

e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013667-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ZANOVELLO PRIETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013667-18.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CLARICE ZANOVELLO PRIETO 

REQUERIDO: HORING & CIA LTDA - EPP Vistos, etc. Intime-se a autora 

para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo, bem como colacione extrato de consulta ATUALIZADA que 

demonstre que seu nome encontra-se negativado Devidamente emendada, 

concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001781-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Os autos vieram conclusos a analise dos pedidos do Autor de 

intimação da parte Requerida via aplicativo “whatsApp” para a audiência 

de conciliação designada. Pois bem. De proêmio, vale ressaltar ser 

inconteste que os critérios da oralidade, da simplicidade e da informalidade 

foram eleitos como orientadores dos Juizados. Porém, em que pese os 

argumentos lançados em petitório de Id 9687333 e ainda o respeitável 

parecer favorável do Conselho Nacional de Justiça (Procedimento de 

Controle Administrativo - 0003251-94.2016.2.00.0000) sobre as intimações 

via aplicativo “whatsApp”, esse meio de intimação, s.m.j., deverá seguir 

alguns critérios, tais como: primeiro - ser implantado na Comarca/Vara; 

segundo - as partes, voluntariamente, aderirem ao sistema, ou seja, para a 

diligência ser eficiente e, consequentemente, válida, este meio de 

intimação somente poderá ser usado quando ambas as partes aceitarem, 

assim, serem intimadas. Feitas estas considerações, DECIDO: 1- INDEFIRO 

o pedido de intimação via aplicativo “whatsApp”, a priori, uma vez que 

este sistema de intimação ainda não fora implantado nesta Comarca. 2- 

INTIME-SE a Autora para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar, 

requr3endo o que de direito, sob pena de extinção. Serve a presente 

como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE CITAÇÃO e 

INTIMAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005823-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ BARTH (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS 

N. 1005823-17.2017.8.11.0015 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial « 

Processo de Execução EXEQÜENTE(S): JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO (A,S) RAFAEL LUIZ BARTH CITANDO (A,S): RAFAEL LUIZ 

BARTH DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/05/2017 VALOR DO 

DÉBITO: R$ 6.783,40 FINALIDADE: CITAÇÃO: Da (s) executado (a,s) acima 

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe (s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para que, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros. E ainda, constando caso não efetuando o 

pagamento ou a nomeação de bens á penhora proceder-se á ao arresto 

de bens. RESUMO DA INCIAL: trata-se de uma ação de execução 

extrajudicial, onde consta que a parte executada possui ao exequente 

uma dívida representada por título executivo extrajudicial, no valor R$ 

6.783,40 (seis mil e setecentos e oitenta e três reais e quarenta 

centavos), referente a contrato de honorários advocatício. DESPACHO: 

Vistos etc. Em consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in 

verbis:“ENUNCIADO 37 - Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, 

não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da 

referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não 

encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do 

Código de Processo Civil.” Dessa forma, defiro pedido da autora, 

expeça-se edital para citação do executado, devendo o mesmo ser 

afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo 

máximo de 15 (quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o 

pagamento ou a nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, 

proceder-se-á ao arresto de bens. Intimem-se. Karine Danielle Rodrigues 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006602-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EGINO DE JESUS ENGSTER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 25/04/2018 14:45. Quarta-feira, 21 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010821-74.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA LILIAM DALL ASTRA PACHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovido(a) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011020-67.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON MIGUEL ANSCHAU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO CARVALHO COSTA (EXECUTADO)

NEWCON CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLO ADRIANO VENCIO VAZ OAB - GO0013891A (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: 

8011020-67.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: NELTON MIGUEL ANSCHAU 

EXECUTADO: NEWCON CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES LTDA, KAIRO 

CARVALHO COSTA Vistos, etc. Acolho o pedido da Autora, razão que 

DECIDO: 1- SUSPENDA-SE o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias; 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito, independente de 

nova intimação, sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. 3. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem 

os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1011756-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCELINO DE OLIVEIRA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA (EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1011756-68.2017.8.11.0015 EXCEPTO: EDSON MARCELINO DE OLIVEIRA 

EXCIPIENTE: ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA Vistos, etc. 1 – 

ASSOCIEM-SE (APENSE-SE) estes Embargos de Execução aos autos 

principais n.º 1001155-03.2017.8.11.0015 onde são partes ANDERSON 
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DOS SANTOS DA SILVA e EDSON MARCELINO DE OLIVEIRA. 2- RECEBO 

os embargos, opostos por EDSON MARCELINO DE OLIVEIRA, uma vez que 

tempesteáveis, conforme certidão Id . 3- Cite-se e Intime-se o Embargado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre os presentes 

embargos, conforme artigo 920, inciso I do CPC. 4- Transcorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, certifique e volte-me os autos 

conclusos na PASTA PRÓPRIA “MINUTAR EMBARGOS Á EXECUÇÃO”. 

Intime-se, cumpra-se, servindo a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO As 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010873-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ANDRE FERNANDES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(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: 

1010873-24.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FABIO ANDRE FERNANDES DE 

QUEIROZ REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME Vistos, etc. 1. 

ACOLHO o pedido formulado pelo Reclamante, sendo assim, DETERMINO 

que seja DESIGNADA nova data para realização da audiência de 

conciliação, expedindo-se MANDADO visando à citação e intimação da 

parte promovida FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME, no endereço 

declinado em Audiência de Conciliação Id 10999702 . 2. INTIMEM-SE as 

partes para comparecimento na audiência a ser designada de acordo com 

a pauta deste juízo; Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013909-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013909-74.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCISMAR BISPO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se o autor para que 

EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante 

de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo, bem como colacione extrato de consulta ATUALIZADA que 

demonstre que seu nome encontra-se negativado Devidamente emendada, 

concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011067-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009336-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SPERANDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO FERREIRA DA SILVA - MADEIRAS - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010125-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADRIANO OTES (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NOGUEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MSD ESCOLA DE PROFISSÕES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000855-07.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANA PAULA NOGUEIRA 

CAMPOS REQUERIDO: MSD ESCOLA DE PROFISSÕES Vistos, etc. 

Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntando o comprovante de endereço em seu nome, nos termos da 

Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo. Devidamente emendada, concluso para 

recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005683-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI PISONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGO REINALDO DE PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1005683-80.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ARLEI PISONI REQUERIDO: 

HIGO REINALDO DE PONTES Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início 

da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado (a) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante do débito acrescido de 

multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão 
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como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011084-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1011084-60.2017.8.11.0015 REQUERENTE: AUTO - MEK PECAS E 

ACESSORIOS LTDA - EPP REQUERIDO: EDINALDO JOSE DA SILVA Vistos, 

etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado (a) para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012955-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS TED FERNANDES OAB - SP208099 (ADVOGADO)

MAYARA CRISTINA TOBIAS MARINS OAB - SP305865 (ADVOGADO)

ALINE IACOVELO EL DEBS OAB - SP194158 (ADVOGADO)

ELISSA MACEDO FORTUNATO OAB - SP316440 (ADVOGADO)

JOAO FRANCISCO DE MORAES FILHO OAB - SP177102 (ADVOGADO)

ADRIANA CESTARI OAB - SC17701 (ADVOGADO)

FILLIPI MARQUES BORGES OAB - SP335053 (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: 

8012955-40.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FLAVIO HENRIQUE PEREIRA 

ROSA REQUERIDO: DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. Vistos 

etc. Considerando a documentação apresentada na impugnação (legíveis), 

determino a INTIMAÇÃO da parte Requerida para, querendo, apresente 

nova defesa, no prazo de 05 dias. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

volte-me os autos conclusos para SENTENÇA. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000848-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO NASCIMENTO INOUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO)

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000848-15.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

NASCIMENTO INOUE REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando o comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Devidamente emendada, 

concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011811-65.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELIA CRISTINA KIRSCH (REQUERIDO)

ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011811-65.2015.8.11.0015 REQUERENTE: ELIAS ALVES REQUERIDO: 

KELIA CRISTINA KIRSCH, ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO Vistos, etc. 

Os autos vieram conclusos a analise do pedido das Requeridas para que 

sejam representadas por prepostos na audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 01/03/2018, em razão de não residirem 

nesta Comarca. Pois bem. Para não haver maiores prejuízos às partes, 

DECIDO: 1- DETERMINO a tomada de depoimento da parte reclamada via 

Carta Precatória. 2- Com efeito, INTIME-SE o patrono das demandadas 

ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO e KELIA CRISTINA KIRSCH, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, forneça nos autos o endereço atualizado 

destes, para fins de expedição da missiva. 3- Após, intime-se o autor 

para, querendo, formule perguntas aos Requeridos, no prazo de 05 

(cinco) dias. 4- Sem prejuízo da audiência de instrução designada nos 

autos, transcorridos os prazos alhures, de tudo CERTIFICADO, façam os 

autos concluso para deliberação. Cumpra-se. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012431-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA RIBEIRO FURTADO BLANCO (REQUERIDO)

MOISES DE BASTIANI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDENA REGINA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000542-46.2018.8.11.0015 REQUERENTE: EDENA REGINA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Considerando que na 

presente demanda o(a) reclamante pugna seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE o(a) requerente para que, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos extrato de consulta 

ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), que demonstre que seu nome encontra-se 

negativado. Com o aporte, concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1011518-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE MATOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALHEIRO E CIA LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1011518-49.2017.8.11.0015 EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE 

MATOS EMBARGADO: CAVALHEIRO E CIA LTDA - ME Vistos, etc. 1 – 

ASSOCIEM-SE (APENSE) estes Embargos de Execução aos autos 

principais n.º 1004718-05.2017.811.0015 onde são partes CAVALHEIRO E 

CIA LTDA – ME e CARLOS ALBERTO DE MATOS. 2- Se no prazo, recebo 

os Embargos apresentado por CARLOS ALBERTO DE MATOS, para 

discussão (art. 918 do CPC), O QUE DEVERÁ SER CERTIFICADO; 3- Após, 

cite-se e intime-se o Embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre os presentes embargos, conforme artigo 920, inciso I do 

CPC. 4- Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique 

e volte-me os autos conclusos na PASTA PRÓPRIA “MINUTAR 

EMBARGOS Á EXECUÇÃO”. Intime-se, cumpra-se, servindo a presente 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA de INTIMAÇÃO 

e/ou CITAÇÃO. As providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012471-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NEVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DZ9 Software ME (REQUERIDO)

EDLEIDE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

CONTAMOBI SOLUCOES S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012267-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DESOTTI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s).

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007141-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M LANGARO & LANGARO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIERINI MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1007141-35.2017.8.11.0015 REQUERENTE: M LANGARO & LANGARO 

LTDA - ME REQUERIDO: ALEX PIERINI MARTINS Vistos, etc. Defiro pedido 

da parte Autora, com efeito, DECIDO: 1- DEFIRO prazo de 05 dias para o 

autor juntar aos autos novo endereço do requerido, bem como, 

substabelecimento. 2- Após, Designe-se audiência de conciliação. 3- 

INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência a ser designada 

de acordo com a pauta deste juízo; Serve a presente como MANDADO, 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITÇÃO. 

Cumpra-se. As providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007141-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M LANGARO & LANGARO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIERINI MARTINS (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 09:45. Quarta-feira, 21 de Fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000724-32.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LAIANE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos, etc. Intime-se a autora para que EMENDE A INICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante de endereço em seu nome, 

nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Devidamente emendada, 

concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000692-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINET APARECIDA MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO GALLINA OAB - MT20026/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000692-27.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARINET APARECIDA 

MARIANO DA SILVA REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP, 

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. Vistos, etc. 

Intime-se a autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntando o comprovante de endereço em seu nome, nos termos da 

Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 
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documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo. Devidamente emendada, concluso para 

recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000604-86.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se o autor para 

que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo. Devidamente emendada, concluso para recebimento da inicial e 

análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012789-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE THAIS PEDROSO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012789-08.2016.8.11.0015 REQUERENTE: GISLAINE THAIS PEDROSO 

ANTUNES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. Considerando a 

divergência entre o valor apresentado pelo executado e o valor pretendido 

pela autora, remetam-se os autos ao contador para que elabore cálculo do 

valor do débito, da presente execução de sentença, nos termos do 

acórdão de Id 9312694. 2. Com a juntada da planilha, abra-se vistas as 

partes para que no prazo de 5 dias manifestem-se. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 4. Oportunamente, volte-me 

concluso para deliberação. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012574-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY SUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-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: 

8012574-32.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ROSELY SUBER REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1. De proêmio, acolho pedido da 

Autora, DETERMINO que a Secretaria da remova/exclua dos autos os 

documentos de Ids 11736867, 11736871, 11736874. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 95641 Nr: 2671-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HOTTEZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que remeto estes autos a expedição a fim de 

intimar o(s) advogado(s) da parte exequente para que este apresente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, planilha de débito atualizada, para fins de 

expedição de certidão de dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 60141 Nr: 7503-11.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SANT ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que remeto estes autos a expedição a fim de 

intimar o(s) advogado(s) da parte exequente para que este apresente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, planilha de débito atualizada, para fins de 

expedição de certidão de dívida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY BARBOSA FIDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEREIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1001014-47.2018.8.11.0015 REQUERENTE: KENNEDY BARBOSA FIDEL 

REQUERIDO: SEREIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP Vistos, 

etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Verbera que não possui 

nenhum contrato ou realizou a compra de qualquer produto com a parte 

Ré. Pugna pela antecipação da tutela, para que seja sustado o protesto de 

seus dados, ao argumento de que o débito é indevido. Pois bem. Sabe-se 

que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional 
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que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a 

assumir os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. 

O novo Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela 

cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. In casu, aduz o requerente que não existe o débito que 

deu origem ao protesto, razão pela qual, entendo que deve ser concedida 

a tutela para suspender o protesto, até que haja melhor esclarecimento 

dos fatos, na medida em que se trata de medida reversível, não havendo 

dano inverso. Já o perigo da demora é evidente, pois, ninguém pode 

ignorar os prejuízos de ordem moral e creditícia que advém à pessoa que 

tem seus dados protestados. 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 SUSPENSÃO DOS EFEITOS do protesto 

objeto do feito. 2. EXPEÇA-SE ofício ao CARTÓRIO DE 2° OFÍCIO 

EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SINOP/MT, solicitando o cumprimento 

da presente decisão. 3. Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada 

para comparecimento em audiência de conciliação já designada, 

oportunidade em que poderão 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: 1007300-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1007300-75.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIA MACEDO VIEIRA 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 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 o autor 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 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/SCPC), 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 A SER DESIGNADA CONFORME PAUTA PRÉ-ESTABELECIDA, 

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: 1003004-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (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. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 
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apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001135-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA COTRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (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. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JORGE SANTOS DE VASCONCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000540-76.2018.8.11.0015 REQUERENTE: PAULO JORGE SANTOS DE 

VASCONCELLOS REQUERIDO: VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante de 

endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo. Devidamente emendada, concluso para recebimento da inicial e 

análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000820-47.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO LOURENCO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, 

aduz o requerente que é correntista no 1º réu, titular da conta 0045624-1, 

agência 0234-8, conta esta que foi aberta como universitária. Verbera que 

após a abertura da conta recebeu um cartão para movimentação, sendo 

que esse cartão era utilizado apenas na opção de débito e nunca foi 

usado como crédito, TAMPOUCO NUNCA SOLICITOU A LIBERAÇÃO DA 

OPÇÃO CRÉDITO. Alega que, para a sua surpresa em meados de janeiro 

do corrente ano o mesmo foi surpreendido com o recebimento em sua 

residência de uma carta de aviso de débito emitida pelo 2º réu, acusando 

um débito no valor de R$ 598,66 (quinhentos e noventa e oito reais e 

sessenta e seis centavos) e a inclusão do seu nome no SCPC. Informa 

que, espantado com a cobrança se dirigiu até sua agência bancária para 

descobrir a origem da cobrança, sendo informado que referida dívida era 

oriunda de cartão de crédito, ao que solicitou um extrato da dívida e 

percebeu que tratava-se de compras feitas no mês de novembro/2017 

através de aplicativos online, percebendo que havia sido vítima de ato 

fraudulento. Objetiva o requerente, o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela, para que a parte reclamada abstenha-se de incluir seu 

nome dos cadastros de proteção ao crédito Pois bem. Sabe-se que a 

tutela de urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será 

prestado se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir 

os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. De mais a mais, estando o débito em discussão deve ser concedida 

a tutela, tendo em vista que trata-se de medida reversível e não há dano 

inverso. 1. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica 

DETERMINANDO que a parte requerida ABSTENHA-SE de negativar o 

nome do autor, em razão do débito sob discussão, ou na hipótese de 

inscrição já efetuada, seja determinada sua exclusão no prazo de 05 

(cinco) dias, até ulterior deliberação deste juízo. 2. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo 

do exposto, CITEM-SE as reclamadas para comparecimento em audiência 

de conciliação, oportunidade em que poderão 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, bem como intime-se a 

requerente, fazendo constar as advertências legais. 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: 1001139-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON COPATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLI LILIANI MARTINS OAB - MT0018075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1001139-15.2018.8.11.0015 REQUERENTE: VILSON COPATTI REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que 

a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo 

os elementos que entende necessários à comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduz o requerente que na data de 14.12.2014, 

adquiriu uma motocicleta junto à Requerida, financiada em 36 parcelas de 

R$145.76 (centro e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), 

com a primeira com vencimento para 22.01.2015 e a última para 

22.12.2017. Verbera que, mesmo já tendo quitado pontual e integralmente 

o bem adquirido junto à Requerida, esta última negativou indevidamente o 

seu nome, alegando a falta de pagamento parcela vencida em 22.06.2017. 

Assim, pugna pela concessão da tutela para retirada da restrição em seus 

dados, por entender que a mesma é indevida. Pois bem. Sabe-se que a 

tutela de urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será 

prestado se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir 

os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano, tendo em vista que, conforme documentos juntados, s.m.j, houve o 

pagamento do débito objeto de negativação. 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 do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA/SCPC), 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, bem como intime-se a requerente, 

fazendo constar as advertências legais. 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: 1000744-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILANE MOREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000744-23.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LILANE MOREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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 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/SCPC), 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000625-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL SOARES DE SA OAB - MT23896/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000625-62.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Verbera o autor 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 o autor merece o deferimento da 

medida liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova negativa, como 

é o caso dos autos, uma vez que o 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 do autor 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 do reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA/SCPC), 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
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas inseridas na sua aposentadoria. Aduz a parte autora que estão 

sendo descontados valores em sua folha de pagamento de um suposto 

débito com a Reclamada no valor de R$ 29,00. A reclamada, por ocasião 

da defesa, assevera sua ausência de culpa no fato versado nos autos, 

bem como, alega a inexistência de dano moral, eis que a contratação foi 

realizada pelo próprio demandante. PRELIMINAR No que tange à preliminar 

de adequação do polo passivo, em razão do contrato ter sido celebrado 

com a SABEMI SEGURADORA S/A, DETERMINO seja RETIFICADO o polo 

passivo da demanda, para que conste a empresa SABEMI SEGURADORA 

S/A. DO MÉRITO Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema 

criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo 

em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se 

tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, o autor comprovou a cobrança efetivada em sua aposentadoria, 

bem como, que aludidas cobranças foram promovidas pela reclamada. De 

outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da licitude nas 

cobranças, porém sequer trouxe documento hábil a comprovar a 

contratação dos serviços, anexando aos autos contrato com assinatura 

diversa do requerente. Verifico que a consumidora comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade da requerida. A reclamada não comprova 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, 

ignorando, assim, as disposições do art. 333, II, do CPC. Insta consignar 

que não há como exigir do autor a demonstração de que não contratou os 

serviços, eis que, trata-se de PROVA NEGATIVA, sendo que, com os 

meios e recursos inerentes a reclamada terá como produzir as provas 

pertinentes. Aplica-se, portanto, o artigo 42, § único, do Código de Defesa 

do Consumidor, devendo a consumidora cobrada em quantia indevida ter a 
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repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, sendo no 

caso, o valor debitado na folha de pagamento do Autor até o efetivo 

cancelamento dos descontos. No que tange aos alegados danos morais, 

acompanho o entendimento jurisprudencial, de que a cobrança de 

serviços não contratados constitui abuso de direito, superando ao mero 

transtorno. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ.(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 3.000,00 (Três mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, bem como, para DETERMINAR que a Ré se 

abstenha de efetuar descontos na aposentadoria do Autor e ainda, para 

condenar a requerida ao pagamento de repetição do indébito em dobro 

referente aos valores cobrados indevidamente o que perfaz a importância 

de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), com a incidência de correção 

monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da 

citação, e por fim, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 

3.000,00 (Três mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação 

desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código 

Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a 

partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 

398 do Código Civil), Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000593-91.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DEVANILSON DA COSTA LIMA 

REQUERIDO: MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Consoante consta nos autos que a parte Requerente postulou pela 

desistência da presente demanda. Não havendo, portanto, qualquer indício 

de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, DECLARO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.
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(REQUERIDO)
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ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Conforme ata de audiência a patrona da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 
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sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória: “Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de 

direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir 

prova em audiência.” Oportuno mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional 

deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide. O magistrado tem o poder-dever de julgar 

antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a 

produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento (...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente 

Leal, julg. 17.05.1999). Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANECIPADA alegando, em síntese, que havia 

em aberto algumas contas de agua, ocorrendo o corte do fornecimento do 

serviço. Na data de 06/02/2017 o requerente fez o pagamento da fatura, 

incluindo a taxa de R$ 31,40 9trinta e um reais e quarenta centavos) 

referente a “religação no cavalete ¾”, ou seja o restabelecimento do 

serviço. Diante da falta do reestabelecimento do serviço de agua, o 

Requerente não está conseguindo alugar o referido imóvel, trazendo 

prejuízos imensuráveis para o mesmo, inclusive para a compra de 

remédios. A conciliação restou infrutífera. A reclamada apresentou 

contestação alegando que o corte do fornecimento de água realizado no 

imóvel no dia 29/11/2016, ocorreu de forma DEVIDA em razão da falta do 

pagamento das faturas quitadas em 09/12/2016, depois da realização do 

corte. Aduz ainda que houve a emissão da ordem de serviço para a 

religação d’água, automaticamente pelo sistema da concessionária no dia 

12/12/2016, quando o sistema acusou o pagamento das faturas que 

levaram a suspensão do fornecimento de água.” É a síntese do 

necessário. Assim tenho como aplicável o microssistema criado pelo 

código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista 

tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à 

luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda 

que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que 

provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, 

do Código Civil e artigo 14 do CDC. Cumpre observar que a reclamada é 

concessionária de serviços públicos respondendo objetivamente por 

danos causados aos seus usuários, devendo o reclamante demonstrar 

nexo causalidade e o dano. Além da responsabilidade objetiva elencada 

na Carta da República, também é aplicável o art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, pois é evidente a relação de consumo. Impondo a parte ré, 

portanto, responder pelos danos causados a seus usuários, a não ser 

que comprove a inexistência do defeito, fato de terceiro ou culpa 

exclusiva do consumidor. Alega a requerente que adimpliu com a fatura 

que estava em aberto, contudo, não houve o imediato restabelecimento 

dos serviços. Sendo assim reputo devido o pagamento relativo as faturas 

sendo R$ 26,59 (vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) referente 

ao mês 02/2017, e R$ 25,50(vinte e cinco reais e cinquenta centavos) 

referente ao mês 03/2017, em dobro totalizando R$ 104,18 (cento e quatro 

reais e dezoito centavos). Quanto ao pedido de lucros cessantes tenho 

que não merece prosperar tendo em vista que envolve fatores externos à 

lide de modo que não há como presumir que o imóvel estaria alugado 

nesse período se ocorresse o imediato restabelecimento. Assim, entendo 

que o Reclamante não se desincumbiu do seu ônus da prova, quanto aos 

fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC, no que 

tange aos alegados Lucros Cessantes Quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, entendo que o mesmo merece ser acolhido, eis que, o 

requerente teve suspenso os serviços de agua e não restabelecido após 

pagamento, em razão de débito por ora considerado quitado. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe que em casos como este em 

apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou que a reclamada promoveu a suspensão dos 

imprescindíveis serviços de agua, por inadimplemento de débito que 

conforme mencionado já encontrava-se quitado. 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. 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). 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 
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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). 

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 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, 

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. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos, DETERMINANDO que a 

requerida RESTABELEÇA o fornecimento de água encanada, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais), e, para condenar a requerida ao 

pagamento de repetição do indébito em dobro referente aos valores 

cobrados indevidamente o que perfaz a importância de R$ 104,18 (cento e 

quatro reais e dezoito centavos), por fim, CONDENO a requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de DANOS MORAIS em 

favor da parte requerente, 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 (in casu, a 

suspensão dos serviços de agua) (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e 

artigo 398 do Código Civil). 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). [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica 

da Universidade de Franca,1999, pp.123-126

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007043-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIVALDO VIANA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE ALVES 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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

JOSE NIVALDO VIANA - ME em face de ZENAIDE ALVES DA SILVA, 

objetivando o recebimento do débito representado pelo documento incluso 

nos autos. Observa-se do AR juntado em mov. dos autos, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato 

(audiência conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportados à mov. n.º, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Assim, os documentos apresentados pela parte 

Autora quanto aos débitos, são provas suficientes a demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes. Nesse sentido, dispõe 

nosso Novo Código de Processo Civil: “Art. 408. As declarações 

constantes do documento particular escrito e assinado ou somente 

assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.” “Art. 412. 

O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o 

seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.” Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova 

documental carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

parcialmente procedente. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a parte Reclamada a pagar à parte Autora o montante 

de R$ 1.425,50 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta 

centavos), corrigida monetariamente a partir do vencimento, e acrescida 

de juros legais de 1% ao mês, desde a citação válida (artigo 406 do C.C.). 

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: 8011911-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADVANCED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA LIMA OAB - MT0018416A (ADVOGADO)

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT0017868A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA proposta por ADVANCED 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP em face de CLARO S.A. 
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Em síntese, a parte Requerente pleiteia a rescisão do contrato pactuado 

entre as partes sustentando inadimplemento da parte Requerida em não 

fornecer a velocidade de internet contratada, eis que adquirida na 

modalidade dedicada, bem como não ter realizado a instalação dos 

serviços de telefonia. Por seu turno a parte Requerida limitou-se a arguir 

pela impossibilidade de inversão do ônus da prova e insurgir-se quanto ao 

dano moral pleiteado. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. 

Inicialmente cumpre destacar a ausência de impugnação específica quanto 

à totalidade dos fatos narrados na petição inicial. Em sua peça defensiva a 

parte Requerida não impugnou o inadimplemento contratual pelo não 

entrega da velocidade contratada, nem quanto a ausência de instalação 

da linha telefônica. Sobre tais aspectos limitou-se a arguir pela 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, porém, por tratar-se de 

tese negativa, impossível a produção de prova pela parte Requerente. 

Contudo, assiste razão à parte Requerida quanto a ausência de danos 

morais no presente caso. É assente em nossa jurisprudência que a 

inscrição indevida em rol de inadimplentes enseja, por si só, o dever de 

reparação moral; contudo, esta não é o cerne da presente lide. A parte 

Requerente, pleiteia reparação moral pelo inadimplemento contratual ante a 

não instalação da linha telefônica e entrega a menor da velocidade de 

internet. Por tratar-se de fato constitutivo, não sendo hipótese de dano 

moral in re ipsa, era ônus desta demonstrar em que a ausência da 

instalação da linha telefônica prejudicou sua imagem e credibilidade 

perante terceiros. Neste sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL E 

RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E 

PROVIDO. O mero dissabor decorrente do descumprimento pontual e 

isolado do contrato de prestação de serviços de telefonia, em que pese o 

evidente incômodo, não ofendeu a imagem e a credibilidade da empresa 

autora, não sendo capaz de gerar, por si só, dano moral indenizável. 

RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC - 

AC: 00104433520098240039, Relator: VERA LÚCIA FERREIRA COPETTI, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/02/2018 - 

grifo nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA 

concedida no id nº 2253205; RESCINDIR o contrato, objeto da presente 

demanda, pactuado entre as partes (id nº 2253196); ainda DETERMINAR 

que a parte Requerida reemita as faturas, enquanto vigente o contrato, 

limitando-se na cobrança da média da velocidade disponibilizada (id nº 

2253200) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007642-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FX MINAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (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. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Em sua petição inicial a parte Requerente postulava compeliar a 

parte Requerida a reativar o fornecimento de energia elétrica solicitado por 

aquela e alterar a títularidade do cadastro. Deferida a tutela de urgência (id 

nº 8266978) a parte Requerida, em sede de contestação demonstrou o 

cumprimento da obrigação de fazer; porém, postulou pela extinção do feito 

sem resolução do mérito. Da análise da contestação da parte Requerida 

evidencia-se que esta não se opos aos pedidos autorais, limitando-se a 

informar o cumprimento da liminar; logo, a presente demanda deve ser 

extinta com resolução do mérito. Não há que se falar em perda do objeto, 

visto que o único objeto da demanda era, justamente, o religamento da 

energia elétrica e, tendo este sido efetuado, houve o cumprimento da 

finalidade. A extinção pela perda do objeto, implicaria em considerar que o 

pedido formulado pela parte Requerente não mais lhe interessaria, ou seja, 

não mais seria de seu interesse a reativação do fornecimento, o que não 

ocorreu no presente caso. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA 

concedida no id nº 8266978, tornando-a definitiva e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010919-93.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR OAB - MT15824/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de IMPGUNAÇÃO À PENHORA oposta por 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA – EPP em face da 

constrição, via RENAJUD de id nº 9168657. Em síntese a parte Impugante, 

aduz excesso de penhora ante a constrição de veículo avaliado, segundo 

a Tabela FIPE, em R$ 87.636,00 (oitenta e sete mil e seiscentos e trinta e 

seis reais) em face do débito exequendo de R$ 3.941,81 (três mil e 

novecentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos). Em oportuno 

esta ofertou em penhora 08 (oito) colchões avaliados em R$ 4.151,04 

(quatro mil e cento e cinquenta e um reais). A parte Impugnada/Exequente 

manifestou-se discordando dos bens indicados ante a dificuldade de 

expropriação destes. Compulsando os autos constata-se que há evidente 

excesso de penhora ante o valor do bem constrito (id nº 9168657) e o 

valor atualizado do débito que em 02.02.2018 perfazia a importância de R$ 

4.785,00 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais). Insculpido no art. 

805, NCPC encontra-se o Princípio da menor onerosidade da execução, 

dispondo que: “quando por vários meios o exequente puder promover a 

execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

executado”. É com este escopo que leciona Fredie Didier Jr: […], o nosso 

CPC restringe a penhora aos bens suficientes para a satisfação do crédito 

devidamente atualizado, com seus acessórios (juros, custas e 

honorários). Só devendo ser alvo de penhora o que for realmente 

necessário para o pagamento do crédito. Uma vez que a parte Exequente 

mostrou-se insatisfeita com os bens indicados, incumbe a esta trazer aos 

autos os bens, dentro do acervo patrimonial da parte 

Executada/Impugante, que entende de fácil alienação, ou que sejam de 

seu interesse em eventual adjudicação. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE à IMPGUNAÇÃO À PENHORA, reconhecendo o EXCESSO de 

PENHORA sobre o bem móvel id nº 9168657 e determinando a 

transferência da penhora para os bens indicados no id nº 9854619, bem 

como o regular prosseguimento da presente execução, em seus ulteriores 

termos expropriatórios. LAVRE-SE o respectivo TERMO de PENHORA, 

intime-se a parte Executada para assina-lo. Proceda-se com a BAIXA na 

penhora via RENAJUD de id nº 9168657. INTIME-SE ainda à parte 

Exequente para que, querendo, traga aos autos rol de bens que entenda 

serem de fácil alienação ou que sejam de seu interesse em possível 

adjudicação ou, ainda, que pleitei a substituição por outra modalidade de 

penhora. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000398-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MASSASHI MITSUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PEDRO GABRIEL BALBINOTTI MUNHOZ OAB - MT20747/O (ADVOGADO)

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (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. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a parte 

Requerente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, 

alegando que contratou os serviços de TV por assinatura da Reclamada, 

no entanto, após um ano de contrato houve majoração no valor da 

mensalidade. Pugna então pela Restituição dos valores cobrados 

indevidamente e, ainda, indenização por danos morais, em razão do 

descaso da Reclamada. A requerida apresentou contestação, aduzindo 

que os valores são devidos, eis que constava no contrato que os pontos 

adicionais não seriam cobrados nos primeiros 12 meses apenas. Por não 

haver arguição de preliminares, passo a análise do mérito da lide. 

Consoante já anotada, cabe apenas salientar 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; artigo 6º, VI 

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. 

Assim, para configurar a responsabilidade civil da requerida, 

responsabilidade essa que é objetiva ou sem culpa, mister se faz a 

observância de certos requisitos. Portanto, antes mesmo de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] (negritou-se) Da 

análise dos autos, verifico que o Autor entabulou contrato de serviços de 

TV por assinatura com a Reclamada. Ocorre que segundo o mesmo, foram 

cobrados serviços indevidamente, motivo pelo qual busca a restituição 

dos valores pagos. Pois bem. Analisando os fatos apresentados, tenho 

que não assiste razão ao peticionário. Atualmente a gama de opções e a 

competitividade acirrada no mercado de TV por assinatura não justificam o 

consumidor continuar refém de um serviço que não funciona junto a uma 

determinada empresa. Ademais, a falha na prestação do serviço ou 

insatisfação do consumidor, não é capaz de gerar o dever indenizatório, 

ao passo que este pode optar livremente por outra TV por assinatura. 

Assim, tenho que o Autor não comprovou os fatos constitutivos de seu 

direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Nesta esteira, tenho que o fato 

relatado não causa 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. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos inicial, pelo que DECLARO o PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. 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] (“Direito Civil”, Volume IV, 

Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10).

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006711-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI BIONDO LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA BATISTA ARAGAO BANDEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Exceção de Pré-executividade 

movida por POLIANA BATISTA ARAGAO BANDEIRA em face de ERNANI 

BIONDO LOURENCO. Não há que se falar em INÉPCIA DA INICIAL por 

alegada ausência de prova de inadimplência, eis que tal prova seria 

negativa e de impossível produção pela parte Exequente, bem como, o 

ônus da prova do pagamento, fato positivo, incumbe ao devedor, ora parte 

Excipiente, com fulcro no art. 373, II, CPC. Igualmente não prospera a 

arguida INCOMPETÊNCIA deste Juízo, eis que o valor em discussão 

restringe-se uma Nota Promissória cujo valor singularmente considerado 

encontra-se dentro do limite previsto, não havendo qualquer evidência de 

que a parte Exequente tenta fracionado a execução dos referidos títulos. 

Ressai dos autos que a parte Excipente foi regularmente citada via 

telefone (id nº 8679140) em observânci ao Enunciado nº 33 do FONAJE. 

Destaca-se ainda que a parte compareceu aos autos, inclusive 

promovendo sua defesa, de modo que não houve qualquer prejuízo. Não 

houve qualquer irregularidade na ausência de designação de audiência de 

conciliação, isto porque os Juizados Especiais são regidos por legislação 

própria que dispõe de procedimentos próprios. Em se tratando de 

Execução de Título Extrajudicial aplica-se ao caso o art. 53,§1º da Lei nº 

9.099/95 que determina a designação de audiência de conciliação somente 

após a realização de penhora, ao invés do art. 334, NCPC que trata do 

processo de conhecimento. Por fim, quanto a arguição de 

IMPENHORABILIDADE, 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. 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 IMPROCEDENTE a 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DETERMINANDO o regular 

prosseguimento da presente execução, em seus ulteriores termos 

expropriatórios. DESIGNE-SE audiência de conciliação conforme pauta 

deste Juízo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011675-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA LEMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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 AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
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FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCIO 

SANTANA LEMES DE CAMPOS, em face de UNIÃO NORTE DO PARANÁ 

DE ENSINO LTDA. Observa-se do Termo da Audiência destes autos, que a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo da contestação, manifestando 

após o prazo já se encontrar precluso, impondo-se a aplicação da regra 

disposta no artigo 319 do Código de Processo Civil, o que importa na 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não contestou os fatos narrados na exordial, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, passo a análise do mérito. Compulsando os autos verifico que 

a própria Requerente em peça de ID:11731781 informa que conseguiu 

concluir o curso: “conseguiu CONCLUIR O CURSO por que seus amigos de 

sala lhe avidaram no momento em que estava ocorrendo a avalição que 

seu nome havia sido inserido na lista de chamada e que sua prova estava 

disponível para ser resolvida.” Desse modo, verifico que o pedido de 

Obrigação de Fazer já fora cumprido pela Requerida. Entretanto, quando 

aos alegados danos morais, verifico que de maneira indevida a Requerida 

não possibilitou o aluno acesso ao portal bem como realizar algumas 

provas, causando-lhe uma série de transtornos e frustação diante da má 

prestação de serviço. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese 

quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela 

parte autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, 

em matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ.(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.” Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos 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”, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE os pedidos inicial, para CONDENAR a Requerida ao pagamento a 

título de DANOS MORAIS a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), 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), declaro o processo EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006978-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO NUNES DUARTE (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: 

1006978-55.2017.8.11.0015 REQUERENTE: THIAGO FIRMINO DA SILVA 

REQUERIDO: LUCIANO NUNES DUARTE Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifica-se que em 11.10.2017 Id. 9253004, as partes entabularam acordo, 

havendo manifestação de cumprimento integral id. 10277183, tenho que o 

mesmo fora adimplido. O Artigo 487, III, “b” do novo Código de Processo 

Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

(...) III - homologar: (...) b) a transação;” Isto posto, HOMOLOGO a 

composição amigável firmada entre as partes para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intime-se as partes, através de seus patronos e arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011548-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENCATO & MENCATO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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G B REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/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 

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 COBRANÇA, proposta por MENCATO & MENCATO 

LTDA - ME, em desfavor de G B REPRESENTACAO COMERCIAL DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, em que o autor objetiva o 

recebimento do débito representado pelas cártulas de cheque inclusos 

nos autos. Abstrai-se dos títulos que estes foram emitidos pelo requerido 

sem endosso e possui o requerente a posse dos mesmos. Sendo assim, 

as cártulas comprovam 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. O requerido por sua vez limita-se a aduzir que a presente 

demanda não merece prosperar, alegando a ilegitimidade passiva. 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 333, 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 

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$ 5.264,00 

(cinco mil duzentos e sessenta e quatro 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$ 5.264,00 (cinco mil duzentos e sessenta e quatro 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: 1005436-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOS SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (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. Discorre que teve a sua unidade 

consumidora de energia trocada em virtude da constatação de 

irregularidades no relógio medidor e devido a esta irregularidade, foi 

apurado o valor exorbitante referente ao consumo de energia não 
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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. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011757-36.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CORREIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-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. Trata-se de IMPGUNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA oposta por OI S/A em face de ROSELI CORREIA DA SILVA 

aduzindo excesso. Consoante ids nº 2586310 e 2015566, em sede 

recursal a parte Impugnante foi condenada no pagamento de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais) a título de danos morais devidamente corrigidos 

pelo INPC a partir da data do arbitramento (21.03.2016) e juros legais a 

partir do evento danoso (27.02.2012). Em 13.04.2016 (id nº 2015571) a 

parte Exequente, postulou pelo início do cumprimento de sentença visando 

o pagamento da importância de R$ 2.461,39 (dois mil e quatrocentos e 

sessenta e um reais e trinta e nove centavos). Em 05.05.2016 (id nº 

2015577) a parte Executada/Impugnante juntou aos autos guia de depósito 

judicial efetivado em fevereiro/2016 no valor de R$ 1.770,00 (um mil e 

setecentos e setenta reais). Ao passo que a parte Exequente apontou 

uma diferença de R$ 691,39 (seiscentos e noventa e um reais e trinta e 

nove centavos). A qual, por seu turno a parte Impugnante manifestou 

discordância quanto ao valor exequendo e sua respectiva diferença. Em 

sua razões a parte Impugnante aduz que o valor originalmente devido 

perfazia o montante de R$ 2.259,90 (dois mil e duzentos e cinquenta e 

nove reais e noventa centavos), ao passo que a diferença entre o valor 

pago e o valor devido limitava-se a R$ 489,90 (quatrocentos e oitenta e 

nove reais e noventa centavos). Compulsando os autos e efetuando 

comparação entre os cálculos apresentados pelas partes, verifica-se que 

assiste razão à parte Impugante, eis que no cálculo elaborado pela parte 

Exequente foram aplicados juros compostos, ao passo que deveria ter 

sido utilizado os juros simples, tal como efetuou a parte Impugnante. Ao 

saldo remanescente deverá ser aplicado a multa prevista no art. 523, §1º, 

CPC. Neste sentido destaca-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO 

ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. MULTA DO 

ART. 475-J. CABIMENTO. AGAVO IMPROVIDO. I - O agravante, apesar de 

ter realizado o pagamento espontâneo, não juntou o comprovante, 

fazendo com que o cumprimento da decisão não entrasse na esfera de 

disponbilidade da agravada, eis que não tomou conhecimento do 

pagamento. II - O ônus de comprovar o pagamento é do requerido e não o 

fazendo nos quinze dias após a intimação para pagamento, deve arcar 

com a incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC. III - Agravo 

improvido. (TJMA, AI 0253362015, Rel. Desa Maria das Graças de Castro 

Duarte Mendes, Quinta Câmara Cível, Julgado em 29.02.2016, Publicado 

em 29.03.2016 - grifo nosso). JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 

REDUÇÃO PARA 10%. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. 

COMPROVAÇÃO TARDIA NOS AUTOS. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 

475-J DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

[…] 2.Apesar de o depósito judicial ter sido realizado no prazo de 15 dias 

para pagamento, verifica-se que a comunicação da realização da 

operação bancária foi feita apenas em 16/03/2015, com atraso de mais de 

70 dias, conforme demonstrado às fls. 249/250. 3.Dessa forma, deve ser 

mantida a sentença de fls. 259/260, que determinou o abatimento do valor 

de R$ 1.829,81 (mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e um 

centavos) do montante penhorado às fls. 217, a título de multa de 10%, 

tendo em vista que a recorrente comprovou o depósito fora do prazo 

previsto para cumprimento espontâneo da obrigação. 4.Precedente: 

"PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO NOS AUTOS. MORA DO DEVEDOR. PENHORA. EXCESSO 

NÃO CONFIGURADO. (...) 2. O pagamento deve ser provado por quem o 

efetua e somente o depósito comunicado ao juízo e disponibilizado ao 
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credor representa fato extintivo do crédito e elide a mora do devedor. 3. 

Deve ser prestigiada a decisão que, verificando a inércia do executado no 

tocante à comprovação do pagamento, manteve a penhora de quantia 

suficiente à satisfação da obrigação acrescida da multa do art. 475-J. 4. 

Recurso conhecido e não provido. " (Acórdão n.657961, 

20130110053445ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

26/02/2013, publicado no DJE: 04/03/2013. Pág. 257. ROYAL CARIBBEAN 

CRUZEIROS (BRASIL) LTDA. versus LUIZ GONZAGA FRAGA 

CARVALHO). 5.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. […] (TJDFT, 

Acórdão n.913528, 20150111172976ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER 

DIAS 2ª Turma Recursal d, Data de Julgamento: 11/12/2015, Publicado no 

DJE: 21/01/2016. Pág.: 910 - grifo nosso). Por fim, quanto ao pedido de 

aplicação de multa formulado pela parte Exequente (id nº 9556922) 

sustentando o descumprimento da obrigação de dar baixa (id nº 2015569), 

esta não prospera. Conforme extrato do SPC (id nº 2015537) o objeto da 

presente demanda limitou-se ao valor de R$ 230,01 (duzentos e trinta 

reais e um centavo) vencidos em 14.07.2011 e inscritos em 27.02.2012 

referente ao contrato nº 5043786082. Todavia, o novo extrato do SPC 

juntado aos autos (id nº 9556928), além de encontrar-se incompleto, 

refere-se a débito de R$ 560,47 (quinhentos e sessenta reais e quarenta 

e sete centavos) vencido em 27.10.2015 e inscritos em 24.05.2016 

referente ao contrato nº 5051891612. Por tratar-se de débito diverso ao 

discutido nestes autos deverá a parte Exequente adotar as medidas 

judiciais cabíveis. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES à 

IMPGUNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, determinando que a parte 

Impugante proceda com o pagamento da importância de R$ 489,90 

(quatrocentos e oitenta e nove reais) devidamente corrigido pelos 

parâmetros do acórdão (id nº 2015566) e com a incidência da multa de 

10% referente ao art. 523, §1º, CPC. Todavia, a presente determinação 

resta suspensa em virtude da decisão de id nº 10100843 que, em razão 

da recuperação judicial da parte Impugnante, determinou a suspensão do 

presente feito. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

MARCIELEN GARCIA SANTOS OAB - MT22589/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. Tratam-se de EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO opostos por EDITORA GLOBO S/A em face da sentença 

proferida no id nº 11276134 aduzindo OMISSÃO desta quanto ao 

cumprimento da tutela de urgência deferida. Contudo, em que pese os 

argumentos da parte Embargante, não há qualquer omissão a ser sanada. 

Ressai dos autos que no id nº 3694347 foi concedida tutela de urgência 

para determinar que, inclusive, a parte Embargante, efetuasse o 

cancelamento das assinaturas existentes e suspendesse a cobrança no 

cartão de crédito e se abstivesse de efetuar ligações ofertando novos 

produtos. No id nº 4655349 a parte Embargante trouxe aos autos carta de 

cancelamento referente à cobrança do cartão de crédito e no corpo de 

sua defesa (id nº 4655348) afirmou pelo cancelamento da assinatura em 

02.12.2016. O efetivo cumprimento ou não da liminar será aferido quando 

iniciada a fase de cumprimento de sentença, eis que ante as provas 

produzidas pela parte Embargante, caberá à parte Requerente, dado o 

início demonstrar se continuou a receber as revistas ou se estas de fato 

foram canceladas. Todavia, desde logo destaca-se que não houve 

qualquer manifestação desta, no curso do processo, denunciado eventual 

inadimplemento da liminar pela parte Embargante. Portanto, tenho que não 

merece qualquer reparo a sentença proferida. 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: 1007295-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMILSO DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (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. Visa a presente demanda a discutir 

reparação moral em face de alegada inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. A parte Requerente foi devidamente intimada, via sistema 

DJe, a trazer aos autos comprovante atualizado de inscrição em cadastro 

de inadimplentes e comprovante de endereço. Mesmo após aberta 

oportunidade à parte autora para sanar o vício, quedou-se inerte, não 

havendo alternativa a este Juízo senão indeferir a inicial. Ora, o 

comprovante de residência era documento essencial a ser juntado com a 

inicial, uma vez que demonstra a competência do Juízo, a qual é 

estabelecida pelo art. 4º da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, 

independentemente da análise de quaisquer outras questões, diante da 

inércia do Requerente, após intimado para emenda da exordial, deve haver 

o indeferimento da inicial nos termos do disposto no art. 321 do Novo 

Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 

321 do NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos arts. 485, I do NCPC. Sem 

condenação ao pagamento de custas e/ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c artigo 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

independentemente de nova determinação, realizem-se as anotações 

necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011263-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MULLER & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (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. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a parte 

Requerente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, 

alegando que contratou os serviços de telefonia da Reclamada, no 

entanto, houve majoração no valor da mensalidade. Pugna então pela 

Restituição dos valores cobrados indevidamente e, ainda, indenização por 

danos morais, em razão do descaso da Reclamada. A requerida 

apresentou contestação, aduzindo que os valores são devidos, eis que os 

serviços foram devidamente prestados. Afirma ainda que o fato descrito 

se trata de mero aborrecimento, não gerando danos morais indenizáveis, 

pugnando, alternativamente, pela redução do valor pleiteado a título de 

danos morais, suscitando razões genéricas. Por não haver arguição de 

preliminares, passo a análise do mérito da lide. Consoante já anotada, 

cabe apenas salientar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo 
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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; artigo 6º, VI 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. Assim, para 

configurar a responsabilidade civil da requerida, responsabilidade essa 

que é objetiva ou sem culpa, mister se faz a observância de certos 

requisitos. Portanto, antes mesmo de descer às minúcias do caso 

concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por 

dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a 

existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a existência de 

um dano causado a outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse 

dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, 

no caso dos autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 

causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] (negritou-se) Da análise dos autos, verifico que 

o Autor entabulou contrato de serviços de telefonia e internet com a 

Reclamada. Ocorre que segundo o mesmo, foram cobrados serviços 

indevidamente, motivo pelo qual busca a restituição dos valores pagos. 

Pois bem. Analisando os fatos apresentados, tenho que não assiste razão 

ao peticionário. Atualmente a gama de opções e a competitividade acirrada 

no mercado de telefonia móvel não justificam o consumidor continuar 

refém de um serviço que não funciona junto a uma determinada 

operadora. Nesse sentido, reporto-me a portabilidade numérica, que 

permite ao consumidor trocar de operadora sem necessitar substituir seu 

número antigo, o que evita uma série de intempéries que poderiam 

justificar a vinculação a uma prestadora de serviço. Assim, tenho que o 

Autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. Ademais, a falha na prestação do serviço de telefonia 

ou insatisfação do consumidor, não é capaz de gerar o dever 

indenizatório, ao passo que este pode optar livremente por outra 

operadora. Nesta esteira, tenho que o fato relatado não causa 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. “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicial, pelo que DECLARO o 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. 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. 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] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005833-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-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. Trata-se de EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO opostos por, JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES, aduzindo 

OMISSÃO na sentença de id nº 10560614. Em sua petição inicial a parte 

Embargante pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos para a 

remarcação das passagens, bem como indenização por danos morais. 

Compulsando os autos verifica-se que a irresignação da parte Embargante 

comporta parcial acolhimento. Houve omissão da sentença proferida 

quanto ao ônus da prova no que tange a remarcação do voo. Por tratar-se 

de opção facultada ao passageiro era ônus da parte Requerida trazer aos 

prova a demonstrar que, no caso em concreto, o consumidor optou pela 

alteração de itinerário ao invés de reacomodação em voo diverso. Não se 

mostra crível a tese defensiva de que tenha sido ofertada à parte 

Embargante o endosso em outro voo e este, conscientemente tenha 

optado por alteração de destino acarretando no desembolso de taxas de 

remarcação, ao invés de apenas ser reacomodado em vôo por terceira cia 

aérea. Ainda, o descumprimento da Resolução nº 141/2010 da ANAC, 

vigente à época dos fatos enseja a reparação moral pela falha na 

prestação do serviço. É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Por fim, quanto ao pedido de reembolso das 

diárias de hospedagem, deve ser mantido o entendimento fixado na 

sentença original, eis que o voo original a necessidade de pernoite e 

consequentemente de traslado já existiam. Diante do exposto, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, 

passando o dispositivo sentencial a constar da seguinte forma: Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar restituir, na 

forma simples, a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) a título 

de taxas de remarcação, devidamente atualizadas pelo INPC a partir do 

efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; bem como a pagar a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de DANOS MORAIS 

devidamente corrigidos e com a incidência de juros legais, ambos a partir 

da data do arbitramento e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007244-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE FREITAS PICCININI OAB - MT0015664S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95). 

Fundamento. Decido. Inicialmente, convém destacar que o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) é plenamente aplicável às 

pessoas jurídicas comercializadoras de seguros, como é o caso da 

reclamada, consoante dispõe o art. 3º, § 2º, do CDC. A importância de se 

enquadrar o contrato em questão ao Código de Defesa do Consumidor, 

nos presentes autos, diz respeito à possibilidade da inversão do ônus da 

prova, que se constitui em direito básico do consumidor (art. 6º, VIII, do 

CDC). Feitas tais considerações, verifica-se que o reclamante busca o 

ressarcimento de valores pagos em razão do sinistro que danificou seu 

veículo. No dia 17 de junho de 2014, o Requerente trafegava pela rodovia 

MT 320, quando o veículo conduzido pelo Sr. Marcelo de Souza Alves, 

freou bruscamente, a ponto de parar completamente o seu veículo Fiat 

Palio, em virtude dos muitos buracos existentes na via, sendo que o 

Requerente não conseguiu desviar nem mesmo frear o seu automóvel, 

vindo a colidir na traseira do veículo do Sr. Marcelo, causando diversos 

danos materiais em ambos os automóveis. O Sr. Marcelo de Souza Alves, 

possui seguro em seu automóvel junto a Empresa Requerida (Apólice n. 

25133101038615-000), e consta nos autos que o mesmo admitiu a culpa 

pela ocorrência do acidente em questão, conforme declaração (em anexo 

– doc. 10), bem como sua esposa, Sra. Claudenir, qual estava com ele na 

hora do acidente o mesmo acionou a seguradora Requerida gerando o 

Sinistro n. 2014256578, para o fim de que a Requerida arcasse com o 
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pagamento dos danos materiais sofridos pelo Requerente. A alegação da 

reclamada é de que não autorizou o conserto dos veículos pois o condutor 

do veículo segurado não deu causa ao acidente de modo que a 

seguradora só cobre danos a terceiros se o segurado for culpado pelo 

evento danoso. DA PRELIMINAR No que tange a preliminar de 

incompetência deste juízo pela suposta necessidade de realização de 

perícia, tenho que razão não assiste a Reclamada. Diante da farta 

documentação apresentada, resta afastada a necessidade de produção 

de tal meio de prova. MÉRITO Analisando detidamente as alegações das 

partes e as provas documentais encartadas aos autos, verifico que a 

existência do seguro, o sinistro do veículo segurado e a negativa da 

reclamada em autorizar o conserto sob a alegação de que o condutor 

segurado não deu causa ao acidente. O reclamante acostou à inicial 

diversos documentos buscando corroborar suas alegações, dentre eles, 

a declaração de culpa do segurado Sr. Marcelo Alves de Souza ID: 

8098483, in verbis: “Tenho ciência de que não poderia parar o meu veículo 

em plena rodovia, porém, em virtude das péssimas condições, tendo em 

vista os inúmeros buracos existentes, não tive alternativa, senão parar o 

meu veículo, com intuito de desviar a minha rota, sem realizar a sinalização 

adequada, dando causa ao sinistro. Desta forma, reconheço minha culpa 

no acidente ocorrido com o veículo do Sr. Adriano, estando ciente das 

minhas responsabilidades.” Ademais, a simples alegação de que o 

condutor segurado não deu causa ao acidente, não implica exclusão da 

responsabilidade da seguradora no que tange à cobertura dos danos 

oriundos do sinistro. Logo, não havendo prova de que o Requerente quem 

deu causa predominante para o sinistro, torna-se inábil a alegação da 

seguradora, sendo imperioso a cobertura na forma contratada. Destarte, 

verifico que a reclamada não se desincumbiu do ônus da prova acerca do 

fato extintivo do direito do reclamante, assim, a sua negativa em autorizar 

a cobertura do sinistro foi indevida, não encontrando respaldo probatório, 

de modo que o reclamante tem direito a reaver o que gastou. Com relação 

aos gastos alegados, é possível extrair da inicial que o reclamante busca 

o ressarcimento dos valores constantes das notas, que somam o 

montante de R$ 7.194,80 (sete mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta 

centavos). Havendo comprovação documental dos valores despendidos 

para reparação do veículo, tenho como imperioso o acolhimento das teses 

autorais quanto ao pedido de danos materiais. 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. Somando: 

“(...)MERO ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos 

morais estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da 

dignidade da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, 

somente nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, 

em razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo.” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) Assim, os requisitos exigidos para a configuração 

da responsabilidade civil e do dever de indenizar moralmente não 

encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o 

indeferimento do pedido de condenação da parte ré a pagar reparação por 

danos morais. Sendo assim, DECIDO: Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de condenar a reclamada a 

pagar ao Reclamante, a título de danos materiais, o valor R$ 7.194,80 (sete 

mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos, corrigido 

monetariamente pelo INPC, tratando-se de ilícito contratual, a partir do 

ajuizamento da ação (art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81), aplicando-se juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem 

condenação ao pagamento de custas e/ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c artigo 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se pelo prazo de dez dias e, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011944-73.2016.8.11.0015
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MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Fundamento. Decido. Versam os autos sobre a 

recomendação ao Requerente por sua médica assistente a aplicação de 

ferro por via parenteral, com o emprego do medicamento ‘Noripurum EV 

100mg’, contudo, ao solicitar autorização para administração parenteral de 

ferro em unidade hospitalar credenciada houve a NEGATIVA DE 

COBERTURA da operadora de plano de saúde. Em sede de contestação 

alega a Requerida que a reclamada tinha pleno conhecimento que o 

procedimento para aplicação da medicação denominada ‘Noripurum EV 

100mg’ não possuía cobertura contratual e que não há a existência dos 

alegados danos morais. De início, cumpre destacar a incidência do Código 

de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em 

conta os conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos 

artigos 2º e 3º do CDC, conclui-se que a Reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços de saúde ao reclamante, este na 

condição de destinatário final. Ademais, a aplicação do CDC ao caso 

vertente decorre do teor da Súmula nº 469 do E. Superior Tribunal de 

Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde.” Insta salientar que o CDC assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, inciso VI 

e 14, do referido código. Feitas tais considerações, no caso vertente, 

observa-se que o reclamante comprovou que teve negado o pedido de 

cobertura para a aplicação de ferro por via parenteral, com o emprego do 

medicamento ‘Noripurum EV 100mg’ Visualizo ainda, que a requerida em 

sua defesa alega a não cobertura do referido medicamento em seu 

contrato, tendo em vista se tratar de tratamento domiciliar. Pois bem. 

Verifico que não assiste razão a requerida, eis que, o medicamento 

solicitado pela requerente através de indicação médica é sob a via de 

administração endovenosa tendo em vista que a paciente já estava sob o 

tratamento via oral há muito tempo e não havia resultado satisfatório. 

Diante disse, fica notório que é necessário a administração via 

endovenosa do referido medicamento. Para tanto, a norma citada pela 

própria Requerida aduz: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e 

a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta 

Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, 

respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano 

referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes EXIGÊNCIAS 

MÍNIMAS: I -quando incluir atendimento ambulatorial: [...] b) cobertura de 

serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos 

ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente A requerente mantém os 

pagamentos do plano em dia, sendo assim, incumbe a requerida o fiel 

cumprimento do contrato, sem maiores constrangimentos, tendo em vista a 

natureza dos serviços prestados. Estando o referido atendimento 

ambulatorial abrangido pelo contrato pactuado entre as partes, e sendo 

patente a necessidade da realização dos mesmos, não há como exigir da 

requerente que aceite tal negativa de atendimento. Destarte, a conduta da 

reclamada colocou em risco o objeto do contrato e desrespeitou o princípio 

da boa fé objetiva que rege os contratos, mostrando-se desarrazoada, 

conforme estabelece o art. 51, inciso IV, do CDC. Com efeito, a pretensão 

de obrigação de fazer perseguida na exordial refere-se apenas ao fiel 

cumprimento do contrato, sendo este direito que assiste à requerente, na 

medida em que esta em dia com o pagamento de suas mensalidades. De 

igual modo, restou configurado o dano moral, não se podendo negar que 

os fatos ocorridos causaram transtornos ao reclamante. Não se pode 

dizer, portanto, que se tratou de mero inadimplemento contratual, pois é 

fato que, ao contratar serviços dos planos de saúde, a pessoa o faz 

justamente porque pretende e espera ser prontamente atendido no 

momento que mais precisa. A negativa de atendimento, nesses casos, 

causa angústia e aflição, podendo, inclusive, agravar o estado de saúde 

do usuário. O dano moral é, portanto, evidente, conforme entendimento do 

Colendo STJ: “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL. AÇAO DE INDENIZAÇAO SECURITÁRIA. PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. EMBARGOS DE 
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DECLARAÇAO. OMISSAO, CONTRADIÇAO OU OBSCURIDADE. NAO 

OCORRÊNCIA. - É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido 

de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa pela 

operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse 

legal ou contratualmente obrigada. - Agravo não provido.” (AgRg no 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.857 - MG (2011/0291397-0). Destaque 

nosso Soma-se ao entendimento que emana do E. TJMT: APELAÇÃO 

CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CDC – CUSTEIO DE 

PROCEDIMENTOS – COBERTURA NEGADA – COBRANÇA DAS DESPESAS 

HOSPITALARES – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É obrigatória a 

cobertura no atendimento de urgência e emergência que implique em risco 

imediato a vida ou a higidez física do paciente, independentemente do 

prazo de carência estabelecido no contrato, inteligência do art. 12 da Lei 

n.º 9.656/98. Ocorre o dano moral e o dever de indenizar, se o Plano de 

Saúde recusa a internação do paciente, com indicação para tratamento, 

em flagrante desrespeito à dignidade do paciente por ela assegurado. 

(TJMT - Ap, 102856/2013, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/12/2013, Data da publicação no DJE 

19/12/2013) destaque nosso Com relação ao valor da indenização, é certo 

que, embora o sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a 

jurisprudência estabelecem alguns parâmetros para orientar o juiz na sua 

fixação, devendo ser levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau 

de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou o dano, a 

condição financeira das partes, atentando-se para que valor arbitrado 

venha a reprimir a atitude do ofensor sem proporcionar ao ofendido um 

enriquecimento sem causa. Com tais considerações, levando em conta, no 

caso sub judice, o sofrimento experimentado pelo reclamante, a condição 

da reclamada (cooperativa de grande porte); como também a natureza dos 

serviços (saúde), o valor que se mostra justo e adequado e que atende 

aos critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade para 

indenização do dano moral é o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na petição inicial, para o fim de: 1) CONFIRMAR a decisão de id: 2253730; 

2) condenar a requerida ao ressarcimento de dano material no importe de 

R$ 79,23(setenta e nove reais e vinte e três centavos) 3) condenar a 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), valor a ser corrigido pelo INPC, a partir desta 

data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, também a partir desta data (Sumula 16 da 

Turma Recursal Única). 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009347-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMOALDO MURPF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (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. Discorre que teve a sua unidade 

consumidora de energia trocada em virtude da constatação de 

irregularidades no relógio medidor e devido a esta irregularidade, foi 

apurado o valor exorbitante 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. 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.
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010615-65.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRASFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CONSTRUARTE LTDA - ME (EXECUTADO)

SILVANA JACKELINE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de EXCEÇÃO de PRÉ-EXECUTIVIDADE 

movida por SILVANA JACKELINE DE SOUZA em face de BRASFER 

INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA – ME aduzindo que a penhora on line de 

id nº 2209933 recaiu sobre salário, portanto impenhoráveis. Instada a 

manifestar-se a parte Exequente (id nº 6782163) pugnou pela 

improcedência. Com razão a parte Exequente. A proteção configurada 

pela impenhorabilidade de verba salarial é limitada pelo caráter temporal e 

visa garantir a subsistência do Executado e de sua família; todavia, 

percebida nova remuneração o saldo do salário passa objeto de penhora, 

eis que adotar entendimento contrário, nas palavras de Leonardo 

Greco[1], “constituirá instrumento abusivo de um iníquo privilégio em favor 

do devedor”. Deste modo, o valor supra penhora configura como sobra de 

salário, motivo pelo qual deve permanecer a constrição. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

DETERMINANDO o regular prosseguimento da presente execução, em 

seus ulteriores termos expropriatórios. Intime-se a parte Exequente para 

que dê prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito. 

Cumpra-se. [1] GRECO, Leonardo. apud DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito 

Processual Civil. Vol. 5, 7 ed, Salvador: JusPodivm, 2017, p. 830.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008583-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELINTON SILVA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010881-47.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO TOCHETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILO OSCAR SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/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. 
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Fundamento. Decido. Consta dos autos (id nº 3208891) que a Oficiala de 

Justiça procedeu a penhora de um veículo Fiat Strada Adventure Flex, 

2009/2009, avaliando-o em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais); por seu 

turno a parte Executada insurge-se arguindo erro na avaliação, eis que 

segundo a tabela FIPE do bem (id nº 3320343) este estaria avaliado em R$ 

28.809,00 (vinte e oito mil e oitocentos e nove reais). Portanto, a 

controvérsia cinge-se quanto à avaliação do bem penhorado. Em que pese 

os argumentos da parte Executada razão não lhe assiste. A avaliação 

constante em tabela FIPE trata-se de mera estimativa do preço médio do 

bem, considerando ainda condições ideais de conservação. Ao proceder 

com a avaliação do veículo a nobre oficiala de justiça certificou que 

referido bem estava em bom estado de conservação, porém, possui 

riscos na pintura, amassado no meio da porta da carroceria, trincado no 

para-lama traseiro do lado do passageiro, 02 (dois) pneus carecas e 03 

(três) pneus em meia-vida, incluindo o step. Não tendo a parte Executada 

trazido aos autos qualquer circunstância hábil a desconstituir a, 

pormenorizada avaliação da oficiala de justiça, esta deve ser considerada. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO a PENHORA, 

DETERMINANDO o regular prosseguimento da presente execução, em 

seus ulteriores termos expropriatórios. Intime-se a parte Exequente para 

que requeira o que entender de direito. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRYSCILLA BARBOSA SILVA OAB - MT15096/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIKAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado em ID 5897447. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012389-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA BARBARA FREESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a parte 

Requerente ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por 

danos morais, alegando que contratou os serviços de TV por assinatura 

da Reclamada, no entanto, começou receber valores a mais em sua 

fatura. Pugna então pela Restituição dos valores cobrados indevidamente 

e, ainda, indenização por danos morais, em razão do descaso da 

Reclamada. Compulsando os autos verifico que a liminar não fora 

cumprida diante da impossibilidade do restabelecimento dos planos 

contratados em razão de uma falha sistêmica. Consoante já anotada, cabe 

apenas salientar 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; artigo 6º, VI 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. Assim, para 

configurar a responsabilidade civil da requerida, responsabilidade essa 

que é objetiva ou sem culpa, mister se faz a observância de certos 

requisitos. Portanto, antes mesmo de descer às minúcias do caso 

concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por 

dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a 

existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a existência de 

um dano causado a outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse 

dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, 

no caso dos autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 

causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] (negritou-se) Da análise dos autos, verifico que 

o Autor entabulou contrato de serviços de TV por assinatura com a 

Reclamada. Ocorre que segundo o mesmo, verificou que o valor debitado 

em sua fatura estava vindo superior ao contratado, motivo pelo qual busca 

a restituição dos valores pagos. Pois bem. Analisando os fatos 

apresentados, tenho que assiste razão em parte ao peticionário. 

Atualmente a gama de opções e a competitividade acirrada no mercado de 

TV por assinatura não justificam o consumidor continuar refém de um 

serviço que não funciona junto a uma determinada operadora. Ademais, a 

falha na prestação do serviço TV por assinatura ou insatisfação do 

consumidor, não é capaz de gerar o dever de repetição do indébito tendo 

em vista que houve a contraprestação do serviço, e, ainda, que a parte 

Autora, caso insatisfeita, poderia optar livremente por outra TV por 

assinatura. Motivo pelo qual em razão do acima elucidado e, juntamente, 

com a manifestação do requerido de impossibilidade do cumprimento da 

liminar julgo improcedente o pedido de obrigação de fazer para o 

restabelecimento do serviço de TV por assinatura antes contratado. 

Assim, tenho que o Autor não comprovou os fatos constitutivos de seu 

direito no quanto a declaração de inexistência de débito e restituição em 

dobro dos valores pagos, nos termos do art. 373, I, do CPC. Entretanto, 

quando aos alegados danos morais, verifico que em razão do ocorrido 

teve que a parte autora despender tempo recorrendo ao judiciário, além de 

ver frustrada inúmeras tentativas de solucionar tais ocorrências, 

causando-lhe uma série de transtornos e frustação diante da má 

prestação de serviço. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese 

quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela 

parte autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, 

em matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ.(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 
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mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.” 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”, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE os pedidos inicial, para CONDENAR a Requerida ao pagamento a 

título de DANOS MORAIS a importância de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), 

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), declaro o processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. 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] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002407-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FELIPE CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAEL FERREIRA 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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento das cártulas de cheques carreadas aos autos. Observa-se 

que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte Reclamada não 

compareceu a audiência de conciliação, o que importa na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por 

derradeiro, que os documentos acostados aos autos, corroboram as 

assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara 

em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte 

requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais de 

1% ao mês a partir do vencimento. Nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 46474 Nr: 11582-33.2004.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido, considerando que a própria sentença proferida quando da 

sessão de julgamento do réu assegurou a ele o direito de recorrer em 

liberdade, bem como, considerando a nova situação fática dos autos, de 

modo que, a pena do acusado encontra-se pendente de nova análise pelo 

Tribunal de Justiça, tenho não há motivos para o réu iniciar o cumprimento 

de uma pena que ainda não encontra-se definitiva.Portanto, determino a 

EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor acusado.No 

mais, aguarde-se a notificação oficial pelo Superior Tribunal de Justiça, a 

respeito da decisão em comento, ou a requisição dos autos pelo TJMT, 

ocasião em que deverão ser imediatamente encaminhados ao Tribunal de 

Justiça para as providências cabíveis, com as nossas homenagens e 

estilo.Expeça-se o necessário.Notifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 305327 Nr: 11769-84.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY INACIO SILVA, KAOANA THALYTA 

VALENTIN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 
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contidos na denúncia para CONDENAR o acusado WESLEY INÁCIO DA 

SILVA, brasileiro, convivente, natural de São Paulo/SP, nascido aos 09 de 

fevereiro de 1988, filho de Silvio Inácio da Silva e Tereza Cristina Amorim 

Silva, residente na Rua dos Marfins, nº 198, bairro Jardim Imperial, 

atualmente recolhido no ergástulo público local, nas penas dos artigos 

155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal (fato 01); art. 155, §§1º e 4º, 

incisos I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal (fato 02), na forma do 

art. 71, do CP; art. 180, caput, do Código Penal (fato 03) e artigo 244-B, da 

Lei 8.069/90 (fato 04) e a acusada KAOANA SANTANA DE ALMEIDA, 

brasileira, solteira, desempregada, natural de Sinop/MT, nascida aos 

24/05/1998, filha de Vera Lúcia Santana e Florisvaldo Pereira de Almeida, 

residente em endereço não identificado, mas no bairro Vila Santana, nesta 

cidade e comarca de Sinop/MT, nas penas dos artigos 155, §§1º e 4º, 

incisos I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal (fato 02), na forma do 

art. 71, do CP; art. 180, caput, do Código Penal (fato 03) e artigo 244-B, da 

Lei 8.069/90 (fato 04). Outrossim, para ABSOLVÊ-LA do crime imputado 

no fato 01, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal..Transitada esta em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto 

de Identificação e expeça-se Guia de Execução Penal, remetendo-se ao 

juízo competente.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT,20 de 

fevereiro de 2018.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 312260 Nr: 15924-33.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LOPEZ GONÇALVES DE 

SOUZA, LEANDRO DO ROSARIO KREUSCH, JEAN ERLICH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16.428/MT

 Código nº.312260

Vistos,

In casu, a denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, porquanto 

ostenta a exposição dos fatos típicos, jurídicos e culpáveis (tráfico de 

drogas e associação para o tráfico), contendo as circunstâncias em que a 

infração penal foi cometida, a qualificação dos acusados, a classificação 

do delito e rol de testemunhas, sendo certo que da narrativa fática se 

verifica a presença de indícios suficientes da autoria do delito imputado 

aos réus.

Constato a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que 

os fatos narrados constitui infração penal. Uma vez reunidos esses dois 

requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se a ação penal. 

Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real prática do 

fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação dos 

denunciados, bem como sua eventual adequação ao tipo em cujas 

sanções restaram incursos, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do 

contraditório.

Quanto às alegações expendidas pelas defesas às fls. 103/106, verifico 

que estas carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do 

mérito da ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para 

sua análise, frente o princípio da busca da verdade real. Não sendo o 

caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (art. 397 

CPP) dou regular prosseguimento ao feito.

Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento a realizar-se 

no dia 04/04/2018, às 13h30 min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação, defesa e sucessivamente realizado o 

interrogatório dos acusados.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 46863 Nr: 468-63.2005.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATÍLIO SOARES DE SOUZA, ADOMIRES 

SOARES SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, MARCOS APARECIDO 

DE AGUIAR - OAB:9769/MT, VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037/MT

 Ação Penal - Código Apolo 46863

Vistos.

Tendo em vista que, embora intimado (fl. 287), o advogado constituído pelo 

acusado Atílio não apresentou os memoriais finais no prazo legal (fl. 288), 

determino seja ele novamente intimado para tal finalidade, ou para juntar 

aos autos termo de renúncia, com o respectivo ciente do acusado e a 

comprovação do decurso de 10 (dez) dias de referida comunicação, sob 

pena de comunicação à OAB para instauração de processo disciplinar por 

desídia profissional, nos termos do Art. 34, inciso XI , da Lei n. 8.906/94 

(Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).

Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o acusado Atílio, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo 

patrono, ou indique a necessidade de ser assistido pela Defensoria 

Pública, bem como expeça-se ofício à OAB para instauração de processo 

disciplinar por desídia profissional.

Com os memoriais acostadas aos autos, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 15 de fevereiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 304915 Nr: 11500-45.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO RODRIGUES MARQUES, MONICA 

CRISTINA FERREIRA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Ação Penal - Código Apolo 304915Vistos.Não obstante a manifestação da 

sentenciada Monica Cristina à fl. 218, no sentido de que não deseja 

recorrer da sentença, havendo divergência entre defensor e réu, 

prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição..Assim, 

recebo o recurso de apelação interposto pela defesa dos acusados à fl. 

213, pois tempestivo, o que foi certificado à fl. 215.Dê-se vista aos 

recorrentes para no prazo legal apresentar suas razões e, após, ao 

recorrido para apresentar as contrarrazões ao recurso interposto, nos 

termos do artigo 600, do Código de Processo Penal.Após, certifique-se a 

regularidade do feito, nos termos do artigo 346, da CNGC, extraia-se a 

Guia de Execução Penal Provisória em relação ao sentenciado Gustavo 

Rodrigues Marques e, na sequência, remetam-se os presentes autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso 

interposto.Intimem-se. Cumpra-se.Sinop, 20 de fevereiro de 2018.Débora 

Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 258654 Nr: 2882-48.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 Ação Penal - Código Apolo 258654

Vistos.

Tendo em vista que, embora intimado (fls. 123), o advogado constituído 

pelo acusado não apresentou os memoriais finais no prazo legal (fl. 124), 

determino seja ele novamente intimado para tal finalidade, ou para juntar 

aos autos termo de renúncia, com o respectivo ciente do acusado e a 

comprovação do decurso de 10 (dez) dias de referida comunicação, sob 

pena de comunicação à OAB para instauração de processo disciplinar por 

desídia profissional, nos termos do Art. 34, inciso XI , da Lei n. 8.906/94 
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(Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).

Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o acusado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo 

patrono, ou indique a necessidade de ser assistido pela Defensoria 

Pública, bem como expeça-se ofício à OAB para instauração de processo 

disciplinar por desídia profissional.

Com os memoriais acostadas aos autos, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 08 de fevereiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 290742 Nr: 2766-08.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-A

 Certifico e dou fé que a advogada MARCIA MARIA PEREIRA, fica 

devidamente intimada a apresentar resposta a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 316298 Nr: 415-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CARVALHO ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CASAGRANDE - 

OAB:OAB/MT21925/O, RINALDO SERGIO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

22.154, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21462/MT

 Ação Penal - Código Apolo 316298Vistos.Em análise à defesa preliminar 

apresentada às fls. 83/93, inexistem quaisquer das hipóteses previstas 

nos incisos do artigo 397, do CPP.A preliminar arguida pela defesa não 

merece acolhida, pois a denúncia descreve a existência de fato típico e 

está acompanhada de indícios de autoria em relação ao delito de lesão 

corporal, havendo justa causa que autoriza o prosseguimento da ação 

penal, pois na análise do recebimento da denúncia vigora o princípio do in 

dubio pro societate, diferentemente da fase da sentença, após a instrução 

penal e judicialização da prova (CPP, art. 155), em que impera o in dubio 

pro reo.Assim, a ausência do laudo de exame de corpo de delito, nesta 

fase, não autoriza a decretação de nulidade do feito, pois os elementos 

constantes nos autos são suficientes para garantir o direito à ampla 

defesa e ao contraditório.(...) Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06 de março de 2018, às 17h30min.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se o acusado e os seus advogados (fl. 44).Requisitem-se 

os policiais militares.Intimem-se a vítima e as testemunhas (fls. 1B e 93), 

devendo constar no mandado que deverão trazer os seus documentos de 

identificação no dia da audiência acima aprazada.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sinop, 20 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.: 313182 Nr: 16511-55.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON BEZERRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 11324/O

 Certifico e dou fé que considerando o permissivo legal, é o presente para 

intimar o advogado PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB/MT 11324/O, 

para no prazo legal apresentar as contrarrazoes ao recurso agravo em 

execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 226479 Nr: 3620-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON BEZERRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 11324/O

 Certifico e dou fé que considerando o permissivo legal, é o presente para 

intimar o advogado PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB/MT 11324/O, 

para no prazo legal apresentar os memorias por escrito, conforme 

constante na ata de audiencia.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008701-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON LOPES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LORRAINY GOMES BEZERRA (RÉU)

 

Vistos. Cumpra-se, com urgência, os termos da decisão constante do 

evento n.º 11298152, em especial o descrito no item II. Cumprido este, 

volte-me concluso para análise do pedido manejado (evento n.º 

11466681). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003216-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. L. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. I- Intimem-se os requerentes para, no prazo de 15(quinze) dias, 

colacionarem ao feito as matrículas atualizadas e certidões de inteiro teor 

dos imóveis descritos como integrantes do patrimônio comum do casal. II- 

Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 97479 Nr: 6858-54.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA OLIVEIRA DE ASSIS, LETICIA OLIVEIRA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERLEY ANTONIO ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLERIA CRISTINA DEQUIQUE - 

OAB:11157/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PEDROLLO DE 

ASSIS - OAB:7685

 Certifico que, em face da devolução da Carta Precatória (rito coercitivo)- 

fl. 162/168, impulsiono os autos para INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE 

A SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006187-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON RUAS DO NASCIMENTO OAB - MT18869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. S. (RÉU)

 

1006187-28.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: tendo em vista a localizado do possível 

endereço do requerido ID 11550633 , intimar a parte autora para que no 

prazo de 10 (dez) dias informe o BAIRRO da residencia do requerido para 

cumprir a determinação., Várzea Grande/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006771-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1006771-95.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) , Ministério Público e 

Defensoria Pública para ciência da decisão de ID 11686871 e11845615 

Várzea Grande/MT, 21 de fevereiro de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA COIMBRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS COIMBRA DA COSTA (RÉU)

NEUZA JUREMA COIMBRA DA COSTA (RÉU)

JESUINO COIMBRA DA COSTA (RÉU)

EDELSON COIMBRA DA COSTA (RÉU)

VALDINETE MARIA COIMBRA DA COSTA (RÉU)

LAUDELINO COIMBRA DA COSTA (RÉU)

MICHAEL EVERTON COIMBRA DA COSTA (RÉU)

ELZA MARIA COIMBRA DA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA OAB - 816.624.591-49 (CURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo 1001222-41.2016.8.11.0002. VISTOS etc. MARIA 

JOSÉ DE ARRUDA COIMBRA, qualificada, ajuizou AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL contra EDELSON COIMBRA DA 

COSTA, DENIS COIMBRA DA COSTA, MICHAEL EVERTON COIMBRA DA 

COSTA, JESUINO COIMBRA DA COSTA, NEUZA JUREMA COIMBRA DA 

COSTA, ELZA MARIA COIMBRA DA COSTA, VALDINETE MARIA COIMBRA 

DA COSTA e LAUDELINO COIMBRA DA COSTA. Sustenta a requerente, 

em síntese, que viveu em união estável com o Sr. Antônio Mercedes da 

Costa, por aproximadamente 58 (cinquenta e oito anos), de 1939 até o dia 

09/12/1997, quando de seu falecimento. Diz que viviam como se casados 

fossem, com o intuito de constituir família, conforme declarações de 

testemunhas com firma reconhecida acostada nos autos, bem ainda que 

não existe nenhum impedimento legal para o reconhecimento da união, eis 

que a autora e o falecido são/eram solteiros. Da união advieram 08 (oito) 

filhos, todos maiores e capazes, os requeridos. Informa que na constância 

do relacionamento foi adquirido 01 (um) imóvel localizado na Rua Saturno, 

nº. 130, Bairro Jardim Panorama, Várzea Grande/MT, avaliado em R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais). Após descrever os fatos e 

fundamentos jurídicos que sustentam sua pretensão, pugnou pelo 

reconhecimento da união estável havida entre si e o “de cujus”, pelo 

período de 58 (cinquenta e oito anos), sendo de 1939 até a data de sua 

morte, bem ainda a AJG. A petição inicial foi instruída com declaração de 

hipossuficiência e documentos constantes dos Ids. 1661084 a 1661200. 

Em decisão, foi deferida a AJG e determinada a citação dos requeridos, 

sem prejuízo da intimação da autora para encartar aos autos sua certidão 

de nascimento ou casamento com averbação de separação ou divórcio 

(Id. 1693948). Juntada de certidão de nascimento pela autora no Id. 

2186263. Nova decisão proferida no Id. 4966363, ocasião em que foi 

determinada a emenda à petição inicial, uma vez que a autora nasceu no 

ano de 1934, de modo que é impossível a alegada união desde 1939. Foi, 

ainda, determinada a certificação pela Sra. Gestora acerca da 

apresentação de defesa pelos requeridos, eis que todos foram 

devidamente citados no Id. 1997005; foi nomeada a UNIVAG como curador 

especial do requerido Laudelino Coimbra da Costa, pois este é especial e 

foi citado na pessoa de sua genitora, ora requerente e ter interesses 

colidentes ao de sua representante legal/autora. Certidão de decurso de 

prazo sem apresentação de defesa pelos requeridos (Id. 5010800). 

Emenda à inicial apresentada pela autora para informar que viveu em união 

estável com o falecido de 1963 até o seu falecimento em 1997 (Id. 

6065919). Contestação por negativa geral apresentada pela UNIVAG 

como curador especial do requerido Laudelino, pugnando pelo julgamento 

de improcedência do pedido constante da inicial e os benefícios da AJG 

(Id. 7286593). Impugnação à contestação apresentada pela requerente, 

ratificando integralmente o pedido de procedência do pedido inicial (Id. 

8344359). Contestação apresentada pelos requeridos Edelson Coimbra da 

Costa, Denis Coimbra da Costa, Michael Everton Coimbra da Costa, 

Jesuíno Coimbra da Costa, Neuza Jurema Coimbra da Costa, Elza Maria 

Coimbra da Costa e Valdinete Maria Coimbra da Costa concordando com o 

reconhecimento e da união estável “post mortem” havida entre a autora e 

o falecido. Requereram os benefícios da AJG (Id. 9112436 e 9112449). No 

Id. 9458444 consta certidão de intempestividade da contestação 

apresentada pelos requeridos no Id. 9112436. Impugnação à contestação 

apresentada pela requerente, ratificando integralmente o pedido de 

procedência do pedido inicial (Id. 9476330). O Ministério Público, instado a 

se manifestar, declinou de sua intervenção no feito (Id. 9705851). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. DA REVELIA. Considerando que a 

contestação foi apresentada pelos requeridos de forma intempestiva pelos 

requeridos Edelson Coimbra da Costa, Denis Coimbra da Costa, Michael 

Everton Coimbra da Costa, Jesuíno Coimbra da Costa, Neuza Jurema 

Coimbra da Costa, Elza Maria Coimbra da Costa e Valdinete Maria Coimbra 

da Costa (Id. 5010800 e 9458444), decreto-lhes a REVELIA, sem, contudo, 

aplicar-lhes os efeitos (art. 345, inciso II do CPC). MÉRITO. A respeito da 

união estável, dispõe o artigo 1.723, caput, do Código Civil: Art. 1.723. É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família. MARIA HELENA 

DINIZ, comentando o artigo, leciona: Elementos essenciais para a 

configuração da união estável. Para que se tenha união estável, é mister a 

demonstração de presença dos seguintes elementos essenciais: a) 

ausência de matrimônio válido e de impedimento matrimonial entre os 

companheiros, não se aplicando, contudo, o art. 1.521, VI, do Código Civil, 

no caso de a pessoa se achar separada de fato (RT, 731:237) ou 

judicialmente (RJ, 198:136, 725:322 e 745:336; RT, 409:183 e 352, 

618:171, 381:100, 445:92, e 433:87); b) a convivência more uxorio pública, 

contínua e duradoura; c) constituição de uma família. (DINIZ, Maria Helena. 

Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 9ª ed. rev. aum. e atual. de 

acordo com o novo Código Civil, Lei n. 10.406, de 10-1-2002, 2003, p. 

1.183). É certo que não mais se exige a diversidade de sexo, embora tal 

não ocorra no caso dos autos. Os requisitos acima mencionados 

encontram-se demonstrados no caso em análise. Pelo que se verifica dos 

autos, a requerente e o falecido conviveram por 34 (trinta e quatro) anos, 

de 1963 até o seu falecimento deste em 1997, não havendo informação a 

respeito de óbice ao casamento. Da união advieram oito filhos, sendo um 

maior relativamente incapaz. Os requeridos, à exceção do requerido 

Laudelino que apresentou contestação por negativa geral pelo Curador 

Especial, não obstante tenham apresentado contestação de forma 

intempestiva, concordaram com o pedido formulado na inicial para o 

reconhecimento da união havida entre a autora e o falecido. A requerente 

conviveu como se casada fosse com o companheiro/falecido, por 34 

anos, mantendo convivência duradoura, pública e contínua, com o objetivo 
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de constituir família, sendo esta desfeita somente com óbito do Sr. Antônio 

Mercedes da Costa, ocorrido em 09/12/1997, conforme se verifica das 

declarações das testemunhas constantes dos Ids. 1661183 a 1661200. A 

certidão de óbito do falecido atesta que este era solteiro e a autora, por 

sua vez, encartou sua certidão de nascimento nos autos, demonstrando, 

assim, a ausência de impedimento legal para o reconhecimento da união 

(Ids. 1661095 e 2186263). Assim, caracterizada a união estável, de rigor, 

pois, o acolhimento do pedido inicial. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 3º, da 

CRFB/1988 e art. 1.723 do CC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

o fim de reconhecer a união estável entre MARIA JOSÉ DE ARRUDA 

COIMBRA e ANTÔNIO MERCEDES DA COSTA, pelo período do ano 1963 

até 09/12/1997, quando do falecimento deste último. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes 

do art. 487, inciso I, do CPC. P. R. I. Condeno os requeridos ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

900,00 (novecentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, 

observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo, suspensa a 

cobrança, eis que defiro a AJG (Ids. 7286593 e 9112436). Transitada esta 

em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 20 de Fevereiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008953-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA MARIA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLNEY SANTOS COSTA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1008953-54.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - Ao Advogado da Parte Autora e 

Ministério Público para ciência das decisões de ID 11428482 e 11611434 e 

da certidão que designou audiência de ID 11606278. Várzea Grande/MT, 

21 de fevereiro de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000330-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. S. (AUTOR)

J. C. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1000330-64.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 11411297 e 11859954 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 432902 Nr: 2714-85.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDF, ACDF, TMDCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:OAB/MT 15474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 SENTENÇA: VISTOS em correição.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado às fls. 

321, com o qual não se opôs o Ministério Público (fls. 323). Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

 P. R. I.

Isento de custas (fls. 29).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 412480 Nr: 18035-97.2015.811.0002

 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: LLDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCYNIL RIBEIRO PERREIRA - 

OAB:4107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que, redesigno o dia 26/março/2018 às 13horas para a 

realização da audiência de conciliação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 262217 Nr: 1042-18.2011.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGMB, VPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO - OAB:21642/O

 Processo nº. 1042-18.2011.811.0002.

Código nº. 262217.

VISTOS etc.

Defiro a alteração do acordo entabulado pelas partes (fls. 192/194), com a 

devida manifestação do Ministério Público às fls. 197. Assim sendo, 

suspendo o curso do feito até o cumprimento integral do referido acordo.

Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte autora para informar aos 

autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação da autora no prazo acima estabelecido, o que 

deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Advirto ao executado, que eventual inadimplemento do débito objeto do 

acordo, implicará no vencimento antecipado da dívida executada, nos 

termos do artigo 1.425, inciso III, primeira parte do Código Civil, ensejando 

em novo decreto prisional, o que por certo inviabilizará a apreciação de 

novos acordos.

Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Fevereiro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 451411 Nr: 12501-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17.034, MARIA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:17.534, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:16216, Rafaella Lory da Silva e Silva - OAB:12.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS etc.
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Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha 

de Bens.

Os alimentos provisórios foram fixados às fls. 79.

A parte autora às fls. 281/283 e 324/327, pugnou pela execução dos 

alimentos provisórios, eis que o requerido está inadimplente.

É o relatório.

DECIDO.

O artigo 531, § 1º, do CPC/2015, assim dispõe:

Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou 

provisórios.

§ 1o A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos 

fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em 

autos apartados.

Assim sendo, a execução dos alimentos provisórios deve ocorrer em 

processo apartado e não no bojo da presente ação, motivo pelo qual 

indefiro os pedidos formulados às fls. 281/283 e 324/327.

 Determino o desentranhamento das petições e documentos e a autuação 

do processo em apartado.

No tocante ao pedido formulado pela parte autora de isenção desta quanto 

aos honorários periciais (fls. 322/323), indefiro o pedido, na medida em 

que foi a parte requerente quem pugnou, inicialmente, pela avaliação dos 

imóveis (fls. 15), de modo que deve custear os honorários periciais (art. 

98, § 5º, do CPC), conforme determinado anteriormente às fls. 311, e 

sobre tal decisão não houve recurso.

Assim sendo, intime-se a parte autora, por Advogado, para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais constantes às fls. 317/319, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito, sem a 

produção de tal prova.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 30 de Junho de 2017.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 425490 Nr: 24875-26.2015.811.0002

 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: ROSANA DE FATIMA SIQUEIRA MERTENS, PAULO 

HENRIQUE MERTENS, EUFENIO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA

Data: 20.02.2018

Horário: 16:00h

Processo n.º 24875-26/2015 – Ação de Reintegração de Posse

Juíza de Direito: Ester Belém Nunes

Parte autora: Rosana de Fátima Siqueira Mertens e Paulo Henrique 

Mertens, rep. por Eufênio Siqueira

Advogada: Adriana Cardoso Sales de Oliveira

Parte ré: Gonçalina

Advogado: Luiz Augusto Arruda Custódio

Estágiario:Gabriel Viana M arques

 Feito o pregão foi constatada a presença do autor, acompanhado de seu 

advogado, bem como, dos réus, acompanhados de seu advogado.

 Registro, também, a presença do estagiário Gabriel Viana Marques, 

OAB/MT 10620-E.

Requer o advogado do réu a juntada de procuração.

Pela MM.ª Juíza foi dito:

Diante de que informada a requerida, houve um acidente onde a casa 

pegou fogo e perdeu um neto e dois filho e que não tem mais condições de 

construir no local, e diante de que pela autora por conta de que perdeu o 

objeto os autos dou como extinto o processo, conforme o artigo 485, IV do 

CPC.

Sem custa e honorários.

Arquivem–se os autos.

Publicada em audiência e dela intimada as partes.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MM.ª Juíza o encerramento.

 Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005997-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ANTONIO 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)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005997-65.2017.8.11.0002 AUTOR: JACKSON ANTONIO DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Por verificar 

que a audiência de conciliação já foi realizada, hei por bem em revogar o 

despacho de Id nº 10593771. No mais, cumpra-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009358-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009358-90.2017.8.11.0002 AUTOR: IZABEL DA SILVA SOUZA RÉU: 

RICARDO ELETRO Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Diante do interesse da parte 

autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

28/03/2018, às 17:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se 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 
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partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008954-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT0008719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREMOLDADOS ZORTEA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1008954-39.2017.8.11.0002 AUTOR: LUCAS BELLO RÉU: PREMOLDADOS 

ZORTEA LTDA Vistos... Por trata-se de pedido feito em sede de tutela 

antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos 

restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na 

forma do art. 294, parágrafo único, do CPC. Pela análise perfunctória dos 

fatos e documentos tenho por indevida a suposta cobrança ou a 

manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores e 

protestos, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que não possui, 

tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de discussão de dívida, 

especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito e protestos até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para 

DETERMINAR a expedição de ofício ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá para 

que SUSPENDA no prazo de 48 horas os efeitos do protesto levado a 

efeito sob a NF nº 5080, no valor de R$ 14.190,00 sob a Id. nº 10965940 - 

Pág. 1, sacadas em favor de Premoldados Zortea Ltda, apresentada pelo 

BANCO BRADESCO S.A, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

500,00 (pelo prazo de 30 dias). Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 28/03/2016, às 

08:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por precatória ou 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á 

ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

§8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a 

data da audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de 

conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008959-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ANTONIO LOPES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1008959-61.2017.8.11.0002 AUTOR: ANGELO ANTONIO LOPES GARCIA 

RÉU: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., MRV ENGENHARIA 

E PARTICIPACOES SA Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. 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 28/03/2018, às 09:30 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. Por envolver direito de menor, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005072-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005072-06.2016.8.11.0002 AUTOR: ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Em virtude da falta de tempo hábil para intimação da parte autora, 

hei por bem em redesignar a audiência de conciliação para o dia 

04/04/2018 às 14:00 horas. Cumpra-se com urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004365-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GARDENIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.° 1004365-38.2016.8.11.0002 Vistos, etc. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da 

Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante a nova sistemática processual, 

a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação 

para o dia 13/12/2016, às 13:40 horas, mesa 05, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no §3º do art. 334, do CPC. Na audiência, haverá a oportunidade 

para o dialogo com a presença de um mediador/conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxilio para resolverem o conflito amigavelmente. Consigno ainda, que na 

respectiva conciliação/mediação a parte autora será submetida à perícia 

médica a fim de medir o grau de suas lesões, devendo o respectivo laudo 

ser juntado no processo. Cite-se a parte requerida, 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). Consigno que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer uma das 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). Intime-se Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 14 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002818-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS E 

IMPORTADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO ANTONIO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Várzea Grande, 18 de Julho de 2017. 

Certifico que, deixei de expedir citação para o réu por não ter sido 

comprovado o depósito de diligência para o Sr. Oficial de Justiça, em 

sendo assim, encaminho nestes autos intimação ao DJE para o autor em 

48 (quarenta e oito) horas comprovar o depósito. Atenciosamente, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002818-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS E 

IMPORTADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO ANTONIO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Várzea Grande, 18 de Julho de 2017. 

Certifico que, deixei de expedir citação para o réu por não ter sido 

comprovado o depósito de diligência para o Sr. Oficial de Justiça, em 

sendo assim, encaminho nestes autos intimação ao DJE para o autor em 

48 (quarenta e oito) horas comprovar o depósito. Atenciosamente, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002818-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS E 

IMPORTADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO ANTONIO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Várzea Grande, 18 de Julho de 2017. 

Certifico que, deixei de expedir citação para o réu por não ter sido 

comprovado o depósito de diligência para o Sr. Oficial de Justiça, em 

sendo assim, encaminho nestes autos intimação ao DJE para o autor em 

48 (quarenta e oito) horas comprovar o depósito. Atenciosamente, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002818-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS E 

IMPORTADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO ANTONIO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Várzea Grande, 18 de Julho de 2017. 

Certifico que, deixei de expedir citação para o réu por não ter sido 

comprovado o depósito de diligência para o Sr. Oficial de Justiça, em 

sendo assim, encaminho nestes autos intimação ao DJE para o autor em 

48 (quarenta e oito) horas comprovar o depósito. Atenciosamente, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 383481 Nr: 1050-53.2015.811.0002

 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: LAERDESON DOMINGOS DE PAULA - ME, LAERDESON 

DOMINGOS DE PAULA, MARCO AURELIO MONTEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

NCPC; e, consequentemente, condeno a instituição bancária requerida a 

ressarcir a autora pelo dano moral provocado no importe de R$ 7.000,00 

(sete mil reais); devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde a 

data da citação (23.04.2015) e juros de 1% ao mês desde a 

citação.Arbitro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor 

atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das 

custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte ré, 

vencida na maior parte responsável pelo pagamento do percentual de 70% 

(setenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 30% (trinta por 

cento).Entretanto, considerando que foi concedida a assistência judiciária 

a autora, fica sobrestada a execução das verbas sucumbênciais 

enquanto permanecer a situação de pobreza ou se dentro de cinco anos, 

a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, 

a obrigação ficará prescrita (art. 98, §3º CPC).Certificado o trânsito em 
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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. Registre-se. 

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007900-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN LARISSA FURLANETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007900-38.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Karen Larissa Furlanetto propôs a presente Liquidação de 

Sentença proferida em desfavor de Ympactus Comercial Ltda. ME 

(TELEXFREE), pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC 

em sede de ação civil pública sob o nº. 0800224-44.2013.8.01.0001. 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação, no prazo de 15 

dias, nos termos do artigo 511 do CPC, devendo constar as advertências 

do artigo 341 do CPC. Após, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, NCPC). No mais, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de outubro de 2017. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000145-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRAJANO CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000145-60.2017.8.11.0002 REQUERENTE: LUIZ FERNANDO ALVES 

REQUERIDO: TRAJANO CAMARGO Vistos. Trata-se de Medida Cautelar de 

Sequestro proposta por LUIZ FERNANDO ALVES em desfavor de 

TRAJANO CAMARGO, todos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz 

que é legítimo proprietário de um veículo RENAULT/SCNENIC 1.6 Gasolina 

de cor VERDE, Placa DJH 3195, Renavam 0082363769-7, ano/modelo 

2004/2004, conforme extrato do Detran/PR em anexo. O réu violou o 

contrato ajustado entre as partes, pois recebeu o recibo de transferência 

devidamente assinado e reconhecido firma, mas não realizou a 

transferência. Afirma que, tal conduta gerou o bloqueio do CNPJ da micro 

empresa do Autor, motivo pelo qual o mesmo está impossibilitado de emitir 

notas fiscais, e que tentou contato com o réu, porém sem sucesso em 

resolver de forma administrativa o problema. Assim, requer a 

determinação do sequestro do veículo, sendo este depositado nas mãos 

do Autor, tendo em visto o fundado receio de danificação do veículo. 

Determinada a emenda à inicial para adequar a ação ao novo rito 

processual e comprovar a hipossuficiência, o autor peticionou 

apresentando emenda (id. 4821031). O autor realizou a emenda ás fls. 59. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente recebo a emenda à 

inicial. Pois bem. O trato das tutelas provisórias restou unificado na parte 

geral do Código de Processo Civil de 2015 (artigos 294 a 311), 

consolidando-se sob a insigne da tutela de urgência e de evidência, a 

primeira funda-se no periculum in mora (artigo 300, CPC), a segunda será 

analisada independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo (artigo 311, CPC). O instituto da tutela 

de urgência é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e 

antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. Já no que tange à tutela de evidência não 

há exigência da presença do perigo na demora, pois esta espécie de 

tutela seria aquela concedida com base na probabilidade da certeza do 

direito ou na evidência deste, conforme hipóteses previstas no artigo 311, 

do CPC. No presente caso, ao apresentar emenda à inicial, o autor disse 

que a pretensão encontra-se amparada nos artigos 305 a 310 do CPC, 

qual seja o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente, a ser efetivada mediante sequestro do veículo que, 

supostamente, foi vendido ao requerido que não transferiu a propriedade. 

Analisando os autos, vislumbro não existir em cognição sumária, 

elementos suficientes a demonstrar o sinal do bom direito. Com efeito, para 

comprovar o alegado negócio jurídico de compra e venda com o requerido, 

o autor juntou cópia da Autorização de Transferência de Propriedade do 

Veículo (id. Num. 4821070 - Pág. 2), contudo extrai-se do referido 

documento que o bem em discussão foi vendido para o Banco Itauleasing 

S.A, sem qualquer menção ao requerido. Destarte, em sendo o comprador 

do veículo instituição financeira, e diante da anotação de restrição de 

venda em razão do veículo estar alienado fiduciariamente (id. 4590651 - 

Pág. 3), é presumível que o autor tenha recebido o valor correspondente 

ao automóvel. De outro norte, o autor alega que requerido não cumpriu 

com a sua obrigação, devido ao fato de não ter transferido a propriedade 

do veículo para seu nome, contudo segundo consta na observação da 

Autorização de Transferência do Veículo, também é do vendedor a 

obrigação de comunicar a transferência do veículo ao DETRAN, nos 

termos do art. 134 do Código de Trânsito. Nesse contexto, estando 

comprometida a aparência do bom direito, inviável é a concessão do 

pedido liminar, mostrando-se necessária a instalação do contraditório. 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de tutela cautelar requeria em caráter antecedente – consistente em 

busca e apreensão. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cite-se os réu para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que 

pretendem produzir. Consigne que, não sendo contestado o pedido os 

fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo(s) réu(s) como 

ocorridos (art. 306 e 307, ambos do CPP). Sem prejuízo, intime-se o autor 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, formule o pedido principal (art. 310 

do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 21 de 

fevereiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002734-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA SINHORATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (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 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002734-59.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: CASSIA SINHORATTI REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc., Cássia Sinhoratti 

promove a presente ação de cobrança do seguro obrigatório - DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S/A, 

aduzindo que sofreu acidente de trânsito em 24/06/2016 o qual lhe 

ocasionou incapacidade permanente. Assim, pugna pela condenação da 

requerida ao pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório 

por Acidente de Trânsito. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

459731). A requerida apresentou contestação no Id. 4565513, alegando a 

falta de interesse de agir em virtude da ausência de prévio requerimento 

administrativo e a ausência de laudo realizado pelo IML. No mérito, aduziu 

a ausência de provas quanto à invalidez permanente da requerente, bem 
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como defende que em eventual condenação seja considerado a 

graduação da invalidez permanente. Ao final, alegou que em caso de uma 

eventual condenação que os juros de mora deverão incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. No Id. 

4856228 a autora impugnou a contestação. Na decisão de Id. 6759993 foi 

determinado a autora que comprovasse nos autos a realização de 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento, tendo esta se 

manifestado no Id. 6850529, aduzindo a desnecessidade de pedido 

administrativo, requerendo a reconsideração da decisão e prosseguimento 

do feito. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. A 

presente ação foi ajuizada com o propósito de obtenção do Seguro 

Obrigatório DPVAT, regido pela lei 6.194/74, segundo a qual será 

obrigatório o pagamento do seguro quando os danos pessoais sofridos 

tiverem sido causados, obrigatoriamente, por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (art. 2º - lei 

6.194/74). Pois bem, analisando detidamente os autos, tenho que a 

preliminar arguida pelo requerido de falta de interesse de agir em virtude 

da ausência de prévio pedido administrativo deva ser acolhida. Isso 

porque, o interesse de agir diz respeito à necessidade da existência do 

processo como única maneira de resolver o conflito de interesse. O ilustre 

doutrinador Daniel Amorin Assumpção Neves, em Manual de Direito 

Processual Civil, volume único, 5ª edição. Editora Método, p. 95, ensina 

que: “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse 

processual, está intimamente associada à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina 

jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional 

pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação 

fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o 

dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da 

demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, conforme já mencionado na decisão de Id. 6759993, o 

Supremo Tribunal Federal passou a considerar a exigibilidade do 

requerimento como condição para o exercício do direito de ação, sem que 

isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão vejamos: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE 

REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, 

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 

03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da autora na presente lide, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a autora de 

interesse processual, que consiste em uma das condições da ação, outra 

alternativa não há senão acolhimento da preliminar arguida pelo requerido 

com o consequente indeferimento da petição inicial. Posto isso, JULGO 

extinto o processo sem resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 

485, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 

85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às providenciais 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002697-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON WILLIAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo (retro), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001036-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. CAVACA JUNIOR - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001036-81.2017.8.11.0002 

AUTOR: REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP RÉU: E. L. 

CAVACA JUNIOR - ME Vistos etc., Determinada a emenda da inicial, (id. 
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4960483), para que a parte autora demonstrasse a atual hipossuficiência 

da empresa e de seus sócios, portanto, a impossibilidade de recolher as 

custas do processo, esta carreou aos autos Demonstrativo do resultado 

do exercício da empresa, relatório de faturamento, bem como livro razão 

d a  m e s m a ,  e  r e l a t ó r i o  d o s  e m p r e g a d o s  ( i d ’ s . 

5889676/5889701/5889708/5889718). A despeito das documentações 

juntadas, tenho que a emenda não é satisfatória, uma vez que todos os 

documentos vieram desacompanhados de assinatura dos respectivos 

sócios da empresa, além do que nenhum documento acerca dos sócios foi 

carreados aos autos, de modo que não restou devidamente comprovada a 

hipossuficiência dos sócios, não atendendo, dessa forma, o comando 

judicial. Assim, determino venha a parte autora, em 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 456, §1°, da CNGC/MT. 

Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007773-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI OAB - MT22713/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007773-03.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: MARIANA SOUZA MIRANDA Vistos etc. Determino que a 

parte autora aporte nos autos a sua eventual certidão de batismo ou 

demais documentos que indique minimamente o seu nascimento no ano de 

1987. Cumprida a determinação supra abra-se vistas dos autos ao 

Ministério Público e após venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004824-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO (AUTOR)

VALGUIMAR FARIAS DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004824-06.2017.8.11.0002 

AUTOR: VALGUIMAR FARIAS DA GUIA, MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO 

RÉU: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Vistos etc. 

Acolho a cota ministerial de id. 10881117, razão pela qual determino a 

intimação da parte requerida para manifestar a respeito dos documentos 

juntados pelo autor nos ids. 9814407 e 9814417. Após, abra-se vistas dos 

autos novamente ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006351-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006351-90.2017.8.11.0002 

AUTOR: MARIA ANTONIA DE CAMPOS RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos. 

Determinada a juntada dos documentos originais, a parte requerida se 

manifestou no Id. 11765695, pugnando pela dilação do prazo para 

cumprimento da determinação. Pois bem, defiro o pugnado pelo requerido, 

e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da decisão 

proferida no Id. 11322456. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000107-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO)

JULIA STEFANELLO PIRES OAB - MS21073 (ADVOGADO)

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAÍS REGINA RETORE OAB - MT0012689A-B (ADVOGADO)

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - MT0020639A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000107-82.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA REQUERIDO: BRASIL 

MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA Vistos etc. Cumpra-se a 

decisão de id. 5566659, devendo a parte exequente, em 05 (cinco) dias, 

realizar o depósito da diligência correspondente. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007816-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILMAR DA SILVA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FARIA CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007816-37.2017.8.11.0002 

AUTOR: JOSE GILMAR DA SILVA PIRES RÉU: FARIA CONSTRUCAO CIVIL 

E CONSULTORIA LTDA - EPP Vistos, etc. Determinada a emenda da inicial 

Id. 10380033, a parte autora descurou de atender integralmente a ordem 

judicial, na medida em que deixou de aportar aos autos o recolhimento das 

custas e despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

impossibilidade de fazê-lo. Posto isso, FACULTO nova emenda, devendo a 

parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder com o recolhimento 

das custas, sob pena de extinção do processo, ou demonstrar sua 

impossibilidade financeira, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, 

da CNGC/MT. Outrossim, a parte autora não elucidou sua legitimidade para 

propositura da lide, na medida em que o cheque é nominal à empresa 

Excelência Fomento Mercantil Eireli, sendo assim, FACULTO nova emenda, 

devendo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a 

irregularidade apontada na decisão de Id. 10380033, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004582-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR LUIS DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004582-81.2016.8.11.0002 

AUTOR: JUNIOR LUIS DE CAMPOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos observo que o documento de Id. 4665940 não se reveste de 

idoneidade suficiente de modo a comprovar o prévio requerimento 

administrativo, notadamente, porque desacompanhado de timbre da 

suposta seguradora e, cujas razões de indeferimento se assemelham a 

tantas outras ações proposta neste juízo. Ademais, se há um suposto 

indeferimento, também há o protocolo do pedido administrativo, não sendo 

este documento de difícil acesso ao autor. Dessa forma, tenho que o 

documento acostado aos autos, como comprovante do requerimento 

administrativo, não é suficiente para comprovar a tentativa do recebimento 

do seguro na esfera administrativa. Posto isso, em consonância com os 

egrégios tribunais pátrios, faculto a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004850-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE TEREZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004850-38.2016.8.11.0002 

AUTOR: LUCIENE TEREZA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos observo que o documento de Id. 4665800 não se reveste de 

idoneidade suficiente de modo a comprovar o prévio requerimento 

administrativo, notadamente, porque desacompanhado de timbre da 

suposta seguradora e, cujas razões de indeferimento se assemelham a 

tantas outras ações proposta neste juízo. Ademais, se há um suposto 

indeferimento, também há o protocolo do pedido administrativo, não sendo 

este documento de difícil acesso ao autor. Dessa forma, tenho que o 

documento acostado aos autos, como comprovante do requerimento 

administrativo, não é suficiente para comprovar a tentativa do recebimento 

do seguro na esfera administrativa. Posto isso, em consonância com os 

egrégios tribunais pátrios, faculto a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005292-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA OAB - MT9437/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI BATISTA DE LIMA (REQUERIDO)

LOURIVAL CARDOZO PORTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005292-67.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS REQUERIDO: 

LOURIVAL CARDOZO PORTES, LEVI BATISTA DE LIMA Vistos. A parte 

autora consignou em audiência de conciliação, conforme termo de Id. 

1167073, que o requerido Levi Batista de Lima “concordou expressamente 

com a busca e apreensão do veículo automotor utilizado para a prática do 

crime”, assim requereu novamente a busca e apreensão do bem e 

nomeação do autor como depositário. Pois bem, inicialmente observo que o 

requerido Levi Batista de Lima compareceu a audiência de conciliação 

desacompanhado de advogado, de modo que este não pode falar em 

juízo, uma vez que não possui capacidade postulatória. De outro lado, 

como já consignado na decisão de Id. 9013998 a pretensão de apreensão 

do veículo supostamente objeto de “crime”, consiste em um adiantamento 

do mérito, sem que sequer tenha sido oportunizado o contraditório. 

Ademais, registro que eventual apreensão do referido bem acabaria por 

adiantar a própria fase executiva de eventual condenação da parte 

requerida, esta que, ressalto, apenas será objeto da análise em momento 

oportuno, qual seja a prolação de sentença. Assim, considerando que 

sequer houve a citação de uma das partes requeridas não há que se falar 

em constrição de bens, a um por inexistir título executivo hábil a embasar a 

pretensão, a dois por tratar-se de adiantamento de fase processual. Desta 

feita, malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte requerente, 

não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa 

alterar a convicção anteriormente formada na decisão de Id. 9013998. 

Sobremais, a parte autora não apresentou qualquer documento ou fato 

novo convincente a justificar a reanálise do pedido, motivo pelo qual o 

indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, mantenho a decisão 

objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. No impulso, 

considerando a certidão de Id. 10539080, antes de redesignar a audiência 

de conciliação, determino venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar novo endereço para citação do requerido Lourival 

Cardozo Portes ou requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da lide. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000592-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELY SALINAS EL HAGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/O (ADVOGADO)

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000592-14.2018.8.11.0002 

AUTOR: GIZELY SALINAS EL HAGE RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 

Vistos, Determinada a emenda da inicial no Id. 11534049, a fim de que a 

parte autora esclarecesse a correspondência entre os pedidos mediatos e 

imediatos, aportou petição no Id. 11736319, aduzindo que requer a 

suspensão das cobranças “uma vez que a parte autora não está tendo 

condições de arcar com tantos débitos lançados após o fechamento do 

contrato com as rés”. No entanto, tenho que a emenda da inicial não é 

satisfatória, na medida em que a parte autora descurou de informar se 

pretende a rescisão do contrato, ao passo que formulou pedido de tutela 

visando a suspensão das cobranças encaminhadas pelas requeridas. 

Assim, determino, venha a parte autora, no prazo derradeiro de 15 

(quinze) dias, indicar o pedido final da ação correspondente ao pedido de 

tutela, qual seja a rescisão do contrato, ou esclarecer a sua pretensão 

final atentando-se quanto a necessidade de correspondência lógica entre 

os pedidos mediatos e imediatos da demanda, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005399-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARY JOAO CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0012332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005399-14.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: ARY JOAO CAMPOS EXECUTADO: RIBEIRO COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA - EPP Vistos etc. Compulsando autos observo que a 

parte exequente aduziu no Id. 11728663 que a parte executada esta em 

recuperação judicial, processo que tramita na 4ª Vara Cível desta comarca 

sob o n. 1001491-46.2017.8.11.0002, motivo pelo qual informou seu 

interesse em habilitar o seu crédito no juízo da recuperação judicial. Pois 

bem. Inicialmente ressalto que é de conhecimento deste magistrado em 

razão de ter atuado em substituição perante o juízo da 4ª Vara Cível que a 

ação de recuperação judicial proposta pela executada foi extinta sem 

resolução do mérito, razão pela qual não há que se falar em habilitação do 

crédito. Assim, considerando o teor da certidão de Id. 9771519, determino, 

venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, informar novo 

endereço para citação da executada ou requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005498-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT0013382A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIR IZABEL DE LARA E SOUZA (REQUERIDO)

espolio de geraldo rodrigues de souza (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005498-81.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: BRAZ JOSE DA SILVA REQUERIDO: VANIR IZABEL DE 

LARA E SOUZA, ESPOLIO DE GERALDO RODRIGUES DE SOUZA Vistos. 

Determinada a emenda da inicial no Id. 9110405, a parte autora se 

manifestou no Id. 11779694, requerendo seja a esposa do de cujus 

intimada para representar o espólio. Com efeito, é sabido que o espólio tem 

capacidade para estar em juízo representado pelo seu inventariante ou 

quando não houver sido aberto inventário por meio de seus sucessores. 

Assim, certo que é incumbência da parte autora regularizar o polo passivo 

da lide, mediante a indicação de eventual inventariante do espólio de 

Geraldo Rodrigues de Souza ou de todos os seus herdeiros, consoante 

art. 75, VII, do CPC. Nesse sentido, leia-se a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COISAS. PROPRIEDADE. AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO PROMOVIDA CONTRA ESPÓLIO. 

AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. CITAÇÃO DOS SUCESSORES. NECESSIDADE. 

O espólio é pessoa jurídica sui generis que tem capacidade para estar em 

juízo representada ativa e passivamente por seu inventariante sendo 

indispensável ciência da ação aos sucessores quando aquele é dativo ou 

havendo bens o inventário não foi aberto. Na ação de adjudicação 

compulsória, entretanto, os herdeiros do proprietário registral têm 

interesse próprio em lide. Harmonização do art. 12 e ART. 985 do CPC e 

art. 1.784 e art. 1.791 do CC. - Circunstância dos autos em que o 

desatendimento de ordem para emenda da inicial autoriza a extinção do 

processo sem resolução de mérito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70066905654, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 10/03/2016). Posto isso, 

determino venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder 

com a regularização do polo passivo da lide, mediante a indicação do 

inventariante do espólio ou de todos os herdeiros, sob pena de extinção 

(art. 76, § 1º, inciso I, do CPC). Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002840-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002840-84.2017.8.11.0002 

AUTOR: AGUILERA AUTOPECAS LTDA RÉU: INDUSTRIA COMERCIO E 

TRANSPORTES S. B. LTDA. Vistos. Venha a parte autora se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005772-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REQUERIDOS DESCONHECIDOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005772-79.2016.8.11.0002 

AUTOR: BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP RÉU: REQUERIDOS 

DESCONHECIDOS Vistos etc. Diante do teor das certidões de ids. 8234235 

e 11229536, determino que o Sr. Gestor adote as providências 

necessárias para realizar a transferência do valor correspondente a 

complementação da diligência ao Sr. oficial de Justiça no importe de R$ 

1.261,24 (um mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro 

centavos), sendo que o valor remanescente de R$ 1.228,76 (um mi 

duzentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos) deverá ser 

liberado em favor da parte autora (ids. 6142992 e 6143001). Outrossim, 

sem prejuízo do acima determinado, venha a parte autora, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar o eventual endereço dos requeridos, bem como as 

suas qualificações para posterior expedição de mandado de citação. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 400417 Nr: 11546-44.2015.811.0002

 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: SIDNEI DE AZEVEDO FRUTUOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEIDE FURTADO, ELAINE CRISTINA 

FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17.378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053/B

 Isto posto, julgo procedente o pedido formulados na inicial para o fim de 

declarar nula a escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 

070/071 do livro 672, assim como o registro “R/9:21.315” constante da 

matrícula n.º 21.315, ambos registrados junto ao RGI do Cartório do 1º 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 274 de 340



Ofício de Várzea Grande, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que 

lhe defiro os benefícios da justiça gratuita.Quanto à condenação por 

litigância de má-fé combatida pela parte requerida, a aplicação dos efeitos 

da litigância de má-fé se condiciona à ocorrência de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil/2015, além da exigência 

de comprovação do dano processual, não se vislumbrando nos presentes 

autos nenhum comportamento das partes passível de assimilar-se às 

condutas tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade 

processual, concluindo-se que a parte autora apenas exerce seu direito 

de ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88. Transitada em 

julgado a sentença, expeça-se ofício ao Cartório de Registro competente 

solicitando o cancelamento decorrente da presente sentença. Após, 

aguarde-se por 15 (quinze) dias, e caso decorrido sem manifestação, 

arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de 

estilo e as cautelas de praxe.P.I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 22 de 

janeiro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 27915 Nr: 6097-33.2000.811.0002

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

 PARTE AUTORA: SSIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B. ALMEIDA AÇOUQUE M.E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Roberto de Souza - 

OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, apresentar o RESUMO da inicial (em formato word) para o 

email vg.3civel@tjmt.jus.br, para expedição de edital de intimação, 

devendo comunicar tal providencia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 381019 Nr: 27494-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA, 

ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDOLFO MOUTINHO LEÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16.636

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, retirar o termo de penhora e depósito expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405508 Nr: 14224-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAYNA NUNES DE ARRUDA 

- OAB:17625

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, retirar o termo de penhora e depósito expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442199 Nr: 7874-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA SATIE MAEKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE APARECIDA DE ARAUJO, FERNANDO 

MARQUES BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, apresentar o RESUMO da inicial (em formato word) para o 

email vg.3civel@tjmt.jus.br, para expedição de edital de citação, devendo 

comunicar tal providencia nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002072-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA ELEN BRITEZ (REQUERENTE)

A. V. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT0013649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002072-95.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: ALICE VITORIA BRITEZ, BIANCA ELEN BRITEZ REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença de verba honorária. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo ativo da 

demanda Matheus Xavier Lima Neto e no polo passivo Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico. Intime-se a parte devedora Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, por meio de seus patronos via 

DJE, para cumprimento da obrigação, no valor indicado no id. 11491623, 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002763-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. S. (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)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002763-75.2017.8.11.0002 

AUTOR: SALATIEL GALVAO DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Do requerimento administrativo 

perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e da falta de interesse de 

agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação 

de que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o 

seguro, bem como alega que o autor não comprovou ter juntado os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo 

perante a seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 6121381. Assim, certo que 

uma vez demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se 

como preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de 

ação pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de 

entrega de documentação na seara administrativa, uma vez que a 

efetivação do procedimento administrativo e a ausência ou não dos 

documentos nele exigíveis não são objetos da presente lide. Ademais, o 

Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a 

prevalência do direito. Portanto, rejeito as preliminares acima descritas. 

Das provas A nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser 

atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da 

causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às 

especificidades do direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras 

palavras, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz 

flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as peculiaridades do 

caso concreto, e atribua àquela parte que possui maior facilidade na 

produção da prova tal ônus. Convém esclarecer que a distribuição 

dinâmica é cabível quando presente as hipóteses previstas no § 3º, do art. 

373, do CPC/2015, que assim dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In casu, verifica-se que a parte 

requerida possui melhores condições de produção de prova em detrimento 

da parte autora, notadamente porque possui estrutura técnica e 

econômica suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão 

acometida pela parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior 

Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes 

mesmo da promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento 

acerca da possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus 

probatório em casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. 

DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA 

DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, 

expert na apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, 

possuidora de estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a 

correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA 

REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada 

de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a 

inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perita a 

Dra. Cynara Moniz Figueira, médica inscrita no CRM/MT nº 4247, que 

poderá ser encontrada na Rua Xavantes, nº 457, apto. 203, torre 01, 

Edifício São Goeoges 2, Santa Helena, em Cuiabá, telefone 65-8113-0969, 

a qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua 

nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil 

reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição 

dinâmica/transferência do ônus da prova à seguradora requerida, 

determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistentes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, 

com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o 

prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do 

Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido 

estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as 

exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com 

a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do 

CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Com a juntada do laudo, 

encaminhe-se os autos ao Ministério Público. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Retifique-se o polo passivo, 

fazendo constar a nomenclatura da parte requerida como sendo 

“Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVA S/A”. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006269-59.2017.8.11.0002
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006269-59.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos. A parte requerida aduziu a existência de conexão entre a 

presente demanda e várias outras demandas proposta pelo autor 

distribuídas entres os juízes cíveis desta Comarca (id. 10910880). Dessa 

forma, em consulta junto ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe 

verifiquei a existência da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL nº 

1003117-37.2016.8.11.0002 em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta 

Comarca, no qual o autor também alega a inexistência de relação 
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contratual capaz de justificar a inscrição de seu nome no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, bem como requereu naqueles autos 

também a declaração de inexistência de débito e a condenação da 

empresa requerida ao pagamento de uma indenização a título de danos 

morais. Assim, apesar das ações fazerem menção a contratos distintos, é 

possível verificar que a relação contratual que o autor alega ser 

inexistente é uma só, razão pela qual vislumbro a necessidade de 

conexão deste feito aos autos de ação declaratória supra 

(1003117-37.2016.8.11.0002), reunindo as demandas para julgamento 

simultâneo, em razão da possibilidade de ocorrerem decisões conflitantes 

(CPC – art. 55). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÕES IDÊNTICAS 

DISTRIBUÍDAS NA MESMA DATA. CONEXÃO. Embora a certidão/extrato 

emitido pela CDL informe "números de contratos" distintos, é certo que se 

referem apenas ao número do título encaminhado para cobrança pela ré, e 

não a instrumentos contratuais diversos. De qualquer forma, ainda que 

assim não fosse, nada justifica o ajuizamento (na mesma data) de três 

demandas distintas, considerando que tanto as partes (autora e ré) 

quanto os pedidos (declaração de inexistência de débito, cancelamento de 

registros e indenização por danos morais) são os mesmos, assim como a 

tese que os fundamenta (ausência de contratação). A opção da autora 

por ajuizar três ações distintas com amparo da gratuidade, quando apenas 

uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, revela-se no 

mínimo antiética, consistindo em verdadeiro abuso de direito. Nada 

justifica, assim, que essas ações tramitem apartadamente, sendo evidente 

a conexão entre ambas. Logo, correta a decisão que determinou o 

apensamento dos feitos, a fim de que tramitem e sejam julgados 

conjuntamente, sob pena de possibilitar a ocorrência de decisões 

conflitantes. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, DE PLANO.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70067556498, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 01/12/2015) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. Há conexão quando 

existente identidade entre causas de pedir ou objetos (art. 103, CPC). No 

caso, há identidade entre as partes, pedidos e o fato que originou a ação, 

sendo admitida a reunião processual. Ademais, a tramitação conjunta dos 

feitos também se justifica para que haja economia processual e harmonia 

de decisões. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70067404186, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

11/04/2016) Pois bem. Efetivamente, o Código de Processo Civil traz a 

regra de prevenção na qual estabelece que o juízo prevento será aquele 

em que tenha ocorrido primeiro o registro ou a distribuição da petição 

inicial (CPC - art. 59). Nesse passo, à vista de que a ação indenizatória em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível foi distribuída em 07/10/2016, ao passo de 

que esta ação foi distribuída em 16/08/2017, conforme se observa em 

consulta ao Sistema PJe, tenho que aquele juízo é prevento para 

processar e julgar as demandas, nos termos do art. 59, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, declino de minha competência para processar e 

julgar a presente e determino o encaminhamento os autos a Primeira Vara 

Cível desta Comarca, nos termos da fundamentação supra, diante da 

conexão destes autos com a ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais nº 1003117-37.2016.8.11.0002. 

Consigne-se, como sempre, meus melhores cumprimentos. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005615-72.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos. A parte requerida aduziu a existência de conexão entre a 

presente demanda e várias outras demandas proposta pelo autor 

distribuídas entres os juízes cíveis desta Comarca (id. 9891659). Dessa 

forma, em consulta junto ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe 

verifiquei a existência da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL nº 

1003117-37.2016.8.11.0002 em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta 

Comarca, no qual o autor também alega a inexistência de relação 

contratual capaz de justificar a inscrição de seu nome no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, bem como requereu naqueles autos 

também a declaração de inexistência de débito e a condenação da 

empresa requerida ao pagamento de uma indenização a título de danos 

morais. Assim, apesar das ações fazerem menção a contratos distintos, é 

possível verificar que a relação contratual que o autor alega ser 

inexistente é uma só, razão pela qual vislumbro a necessidade de 

conexão deste feito aos autos de ação declaratória supra 

(1003117-37.2016.8.11.0002), reunindo as demandas para julgamento 

simultâneo, em razão da possibilidade de ocorrerem decisões conflitantes 

(CPC – art. 55). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÕES IDÊNTICAS 

DISTRIBUÍDAS NA MESMA DATA. CONEXÃO. Embora a certidão/extrato 

emitido pela CDL informe "números de contratos" distintos, é certo que se 

referem apenas ao número do título encaminhado para cobrança pela ré, e 

não a instrumentos contratuais diversos. De qualquer forma, ainda que 

assim não fosse, nada justifica o ajuizamento (na mesma data) de três 

demandas distintas, considerando que tanto as partes (autora e ré) 

quanto os pedidos (declaração de inexistência de débito, cancelamento de 

registros e indenização por danos morais) são os mesmos, assim como a 

tese que os fundamenta (ausência de contratação). A opção da autora 

por ajuizar três ações distintas com amparo da gratuidade, quando apenas 

uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, revela-se no 

mínimo antiética, consistindo em verdadeiro abuso de direito. Nada 

justifica, assim, que essas ações tramitem apartadamente, sendo evidente 

a conexão entre ambas. Logo, correta a decisão que determinou o 

apensamento dos feitos, a fim de que tramitem e sejam julgados 

conjuntamente, sob pena de possibilitar a ocorrência de decisões 

conflitantes. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, DE PLANO.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70067556498, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 01/12/2015) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. Há conexão quando 

existente identidade entre causas de pedir ou objetos (art. 103, CPC). No 

caso, há identidade entre as partes, pedidos e o fato que originou a ação, 

sendo admitida a reunião processual. Ademais, a tramitação conjunta dos 

feitos também se justifica para que haja economia processual e harmonia 

de decisões. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70067404186, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

11/04/2016) Pois bem. Efetivamente, o Código de Processo Civil traz a 

regra de prevenção na qual estabelece que o juízo prevento será aquele 

em que tenha ocorrido primeiro o registro ou a distribuição da petição 

inicial (CPC - art. 59). Nesse passo, à vista de que a ação indenizatória em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível foi distribuída em 07/10/2016, ao passo de 

que esta ação foi distribuída em 26/07/2017, conforme se observa em 

consulta ao Sistema PJe, tenho que aquele juízo é prevento para 

processar e julgar as demandas, nos termos do art. 59, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, declino de minha competência para processar e 

julgar a presente e determino o encaminhamento os autos a Primeira Vara 

Cível desta Comarca, nos termos da fundamentação supra, diante da 

conexão destes autos com a ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais nº 1003117-37.2016.8.11.0002. 

Consigne-se, como sempre, meus melhores cumprimentos. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1008026-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008026-88.2017.8.11.0002 

AUTOR: LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA RÉU: GRAFFITE 

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP Vistos, etc. 

Compulsando os autos, vislumbro que a requerida/embargante apresentou 

reconvenção no id. 11732257, contudo, deixou de comprovar o 

recolhimento das custas judiciárias (art. 1.222. da CNGC). Assim, 

considerando que a reconvenção é um modo de exercício do direito de 

ação por parte do requerido contra o autor, contra-atacando a pretensão 

deduzida na lide principal, buscando um pronunciamento judicial em seu 

favor, faz-se necessário o recolhimento de custas/taxas para sua regular 

distribuição. Dessa forma, determino que o requerido/reconvinte recolha 

as custas e taxas judiciárias com a distribuição da ação reconvencional, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição 

da reconvenção, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002734-59.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: CASSIA SINHORATTI REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc., Cássia Sinhoratti 

promove a presente ação de cobrança do seguro obrigatório - DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S/A, 

aduzindo que sofreu acidente de trânsito em 24/06/2016 o qual lhe 

ocasionou incapacidade permanente. Assim, pugna pela condenação da 

requerida ao pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório 

por Acidente de Trânsito. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

459731). A requerida apresentou contestação no Id. 4565513, alegando a 

falta de interesse de agir em virtude da ausência de prévio requerimento 

administrativo e a ausência de laudo realizado pelo IML. No mérito, aduziu 

a ausência de provas quanto à invalidez permanente da requerente, bem 

como defende que em eventual condenação seja considerado a 

graduação da invalidez permanente. Ao final, alegou que em caso de uma 

eventual condenação que os juros de mora deverão incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. No Id. 

4856228 a autora impugnou a contestação. Na decisão de Id. 6759993 foi 

determinado a autora que comprovasse nos autos a realização de 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento, tendo esta se 

manifestado no Id. 6850529, aduzindo a desnecessidade de pedido 

administrativo, requerendo a reconsideração da decisão e prosseguimento 

do feito. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. A 

presente ação foi ajuizada com o propósito de obtenção do Seguro 

Obrigatório DPVAT, regido pela lei 6.194/74, segundo a qual será 

obrigatório o pagamento do seguro quando os danos pessoais sofridos 

tiverem sido causados, obrigatoriamente, por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (art. 2º - lei 

6.194/74). Pois bem, analisando detidamente os autos, tenho que a 

preliminar arguida pelo requerido de falta de interesse de agir em virtude 

da ausência de prévio pedido administrativo deva ser acolhida. Isso 

porque, o interesse de agir diz respeito à necessidade da existência do 

processo como única maneira de resolver o conflito de interesse. O ilustre 

doutrinador Daniel Amorin Assumpção Neves, em Manual de Direito 

Processual Civil, volume único, 5ª edição. Editora Método, p. 95, ensina 

que: “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse 

processual, está intimamente associada à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina 

jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional 

pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação 

fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o 

dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da 

demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, conforme já mencionado na decisão de Id. 6759993, o 

Supremo Tribunal Federal passou a considerar a exigibilidade do 

requerimento como condição para o exercício do direito de ação, sem que 

isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão vejamos: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE 

REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, 

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 

03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 
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Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da autora na presente lide, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a autora de 

interesse processual, que consiste em uma das condições da ação, outra 

alternativa não há senão acolhimento da preliminar arguida pelo requerido 

com o consequente indeferimento da petição inicial. Posto isso, JULGO 

extinto o processo sem resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 

485, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 

85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às providenciais 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001238-58.2017.8.11.0002 

AUTOR: REGINALDO BENEDITO DE ANUNCIACAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Reginaldo Benedito de 

Anunciação propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

23/11/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Emenda da inicial determinada no Id. 5043941 e manifestação no Id. 

5483826. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 7364245), 

sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 8067718), alegando a 

necessidade de alteração do polo passivo, ausência de comprovação de 

entrega da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo e ausência de laudo do IML. No mérito aduz a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial. Ainda, ressaltou que 

havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, aduz que a aplicação de juros de 

mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir 

do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

da condenação. A parte autora impugnou a contestação no Id. 9672221. 

No Id. 11085583 foi juntada a avaliação médica. Em seguida, as partes se 

manifestaram nos Ids. 11141194 e 11290562. Após, os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, 

cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Reginaldo 

Benedito de Anunciação em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pelo requerido, de que se faz necessária a alteração 

do polo passivo para que conste como representante processual a 

Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 

do Conselho Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a 

criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a 

Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos 

demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 

1º e 2º, as seguintes considerações devem ser efetuadas: Embora o 

requerido afirme preliminarmente a necessidade de alteração do polo 

passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de 

seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde 

como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, 

sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir e da 

ausência de comprovação de entrega da documentação Aduz a parte 

requerida que o autor não comprovou que juntou os documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo, bem como que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, 

o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme ids. 5483849. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida, conforme ids. 4933353, 4933361, 4933371, 4933391. 

Portanto, rejeito as referidas preliminares. Da ausência de laudo do IML 

Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre esclarecer que 

se trata de documento desnecessário para propositura da ação, uma vez 

que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a 

produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse 

entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. 
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AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. 

NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA 

LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da 

demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o 

princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 

6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. 

Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos 

moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum 

indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é 

necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), 

Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que 

não restou comprovado nos autos a alegada invalidez permanente, razão 

pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu membro inferior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 11085583, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu 

membro inferior direito. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu membro inferior direito em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70%, do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do 

autor foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Reginaldo Benedito de 

Anunciação em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 23/11/2016 (Id. 4933353), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001346-87.2017.8.11.0002 

AUTOR: TATIANE OLIVEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Tatiane Oliveira da Silva propôs ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, alegando que em 24/11/2016 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Emenda da inicial determinada no Id. 5048715 e 

manifestação no Id. 5488243. A audiência de conciliação restou infrutífera 

(Id. 7364106), sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 

8053816), alegando a necessidade de alteração do polo passivo, 

ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo e ausência 

de laudo do IML. No mérito aduz a imprescindibilidade de produção de 

prova pericial. Ainda, ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, aduz que 

a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no Id. 9673883. No Id. 11085366 foi juntada a 

avaliação médica. Em seguida, as partes se manifestaram nos Ids. 

11141515 e 11290455. Após, os autos vieram conclusos para decisão. É 

o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por Tatiane Oliveira da Silva em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, 

de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o 

artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir e da 

ausência de comprovação de entrega da documentação Aduz a parte 

requerida que o autor não comprovou que juntou os documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo, bem como que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, 

o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme ids. 5488243. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida, conforme ids. 4966465, 4966435, 4966490, 4966565, 

4966577, 4966589. Portanto, rejeito as referidas preliminares. Da ausência 

de laudo do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre 

esclarecer que se trata de documento desnecessário para propositura da 

ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é 

propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo 

do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 

passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que 

não restou comprovado nos autos a alegada invalidez permanente, razão 

pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 
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comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu membro inferior esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 11085366, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu 

membro inferior esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu membro inferior esquerdo em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70%, do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do 

autor foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Tatiane Oliveira da Silva em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 24/11/2016 (Id. 4966465), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003208-30.2016.8.11.0002 

AUTOR: TAMIRES MARIA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Tamires Maria Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de Banco Bradesco Seguros S/A, alegando que em 

19/04/2015 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A 

inicial foi instruída com os documentos de id. 3051470 a 3051506. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (id. 4590460), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 4565595), alegando 

preliminarmente a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse de agir em virtude da falta de prévio pedido 

administrativo e ausência do laudo do IML. No mérito afirma inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e os honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da 

condenação. A parte autora impugnou a contestação no id. 4988305. No 

id. 10493651 foi juntada a avaliação médica realizada na parte autora 

durante sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a 

seu respeito nos ids. 10500005 e 10649223. No Id. 10742753 foi 

determinado a juntada de requerimento administrativo extrajudicial, o qual a 

parte autora colacionou aos autos no Id. 11158333. Os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, 

cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Tamires 

Maria Silva em desfavor de Banco Bradesco Seguros S/A. Da 

necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pelo requerido, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora o requerido afirme 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta não 

pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 
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DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Desta forma, rejeito a 

preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida que a parte 

autora não comprovou que juntou os documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, bem como não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme ids. 11158333. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Portanto, rejeito a referida preliminar. Da ausência de 

laudo do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre 

esclarecer que se trata de documento desnecessário para propositura da 

ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é 

propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo 

do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 

passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que 

não restou comprovado nos autos a alegada invalidez permanente, razão 

pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada a sua mão esquerda, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 10493651, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em sua mão esquerda. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 

em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções da sua mão esquerda em 50%, a lei estabelece o pagamento de 

até 70% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a 

perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores 

e/ou de uma das mãos. Assim, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado na Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável 

a fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão da 

parte autora foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 
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Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Tamires Maria Silva contra 

Banco Bradesco S/A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de invalidez 

permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 19/04/2015 (id. 3051470), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004148-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO MARQUES (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004148-92.2016.8.11.0002 

AUTOR: SIVALDO MARQUES RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, etc. Sivaldo Marques propôs ação de cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Banco Bradesco Seguros S/A, 

alegando que em 20/08/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 3316657 a 3316672. 

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 4848269), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 4990419), alegando 

preliminarmente a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse de agir em virtude da falta de prévio pedido 

administrativo e ausência do laudo do IML. No mérito afirma inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e os honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da 

condenação. A parte autora impugnou a contestação no id. 5562510. No 

id. 10492085 foi juntada a avaliação médica realizada na parte autora 

durante sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a 

seu respeito nos ids. 10499957 e 10649132. No Id. 10742509 foi 

determinado a juntada de requerimento administrativo extrajudicial, o qual a 

parte autora colacionou aos autos no Id. 11158487. Os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, 

cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Sivaldo 

Marques em desfavor de Banco Bradesco Seguros S/A. Da necessidade 

de alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo 

requerido, de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que 

conste como representante processual a Seguradora Líder, face ao que 

dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de 

Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios 

responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios 

DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o que foi 

ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora o requerido afirme 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta não 

pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Desta forma, rejeito a 

preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida que a parte 

autora não comprovou que juntou os documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, bem como não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme ids. 11158487. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Portanto, rejeito a referida preliminar. Da ausência de 

laudo do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre 

esclarecer que se trata de documento desnecessário para propositura da 

ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é 

propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo 

do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 
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passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que 

não restou comprovado nos autos a alegada invalidez permanente, razão 

pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu ombro esquerdo, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 10492085, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em seu ombro esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 

em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções de seu ombro esquerdo em 50%, a lei estabelece o pagamento de 

até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 50% 

de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Sivaldo Marques contra 

Banco Bradesco S/A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

a título de invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º 

§ 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a 

contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 20/08/2016 (id. 

3316657), devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado 

em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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REQUERENTE: ANIZEIDE DE ARAUJO COSTA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. Anizeide de Araujo Costa promove ação de indenização por 

danos morais c/c medida liminar” em face de Claro S/A, sustentando, em 

síntese que após migrar seu número de telefone de plano pré-pago para o 

plano claro controle, no valor mensal de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e 

noventa e nove centavos), começou a ter problema para efetuar ligações, 

tendo em vista que ao tentar efetuar ligações, ouvia-se um “chiado”, não 

sendo possível completar a ligação. Narra, ainda, que dirigiu-se à uma das 

lojas da requerida, ocasião em que fora informada que após atualização 

dos dados na central, a linha voltaria a funcionar corretamente, o que de 

fato ocorreu pelo período de 02 (duas) horas, porém o problema voltou a 

persistir, razão pela qual requereu a concessão de liminar para que seja 

restabelecido o serviço de telefonia móvel e, no mérito, requer a 

confirmação da liminar com a consequente condenação da requerida a 

indenização por danos morais na quantia de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil 

quatrocentos e oitenta reais). Na decisão de id. 4907818 foi determinada a 

emenda da petição inicial, sendo esta cumprida com o aporte dos 

documentos de ids. 4963663 e 4963665. No id. 5521400 foi deferido o 

pedido liminar. A audiência de conciliação restou inexistosa (id. 7335235). 

Em seguida a requerida apresentou contestação no id. 6790960, na qual 

alegou a necessidade de realização de perícia técnica para esclarecer a 

existência ou não de “chiado” na linha telefônica da autora. Ainda, alegou 

não ter restado caracterizado qualquer ato ilícito por ela praticado e 

ausência provas quanto os alegados danos morais suportados. 

Prossegue afirmando que os fatos narrados nos autos são 

caracterizados como mero aborrecimento. Contudo, na hipótese de 

eventual condenação, pugna pela aplicação dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, bem com afirma que a correção 

monetária e juros devem ser aplicados desde a data de arbitramento da 

sentença. Por fim, asseverou não ser o caso de inversão do ônus da 

prova, requerendo, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação a contestação no id. 9183842. Em seguida a autora alegou o 

descumprimento da liminar (id. 9184363) ao passo que a requerida 

discordou (id. 10480988). No id. 10560649 a parte autora requereu o 

julgamento antecipado da lide. Após vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 

355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Pois bem, inicialmente 

ressalto a desnecessidade de realização de perícia técnica na linha 

telefônica da parte autora, tendo me vista que o problema apontado na 

inicial foi solucionado com a substituição do chip da autora (id. 9184423). 

Outrossim, da análise dos autos verifico que a requerida reconheceu a 

existência dos problemas apontados pela autora em sua linha telefônica, 

conforme se observa do teor do documentos de id. 9184423 Portanto, o 

que se vê da relação apresentada aos autos é que a autora embora tenha 

contratado a prestação de serviços com a requerida para ter acesso a 

telefonia móvel, esta última não disponibilizou a contento o serviço 

contratado, apesar da solicitação de restabelecimento dos serviços 

realizado pela autora. Nesse contexto, fica caracterizada, sem dúvida 

alguma o dever da requerida disponibilizar de modo satisfatório o serviço 

de telefonia móvel a autora, tal como contratado. No que tange aos danos 

morais, ressalto que a responsabilidade civil consiste na obrigação de 

indenizar o dano, patrimonial ou moral, causado a outrem. Nas relações de 

consumo, seus elementos são: conduta humana (ação/omissão), nexo de 

causalidade e o dano/prejuízo. O doutrinador Aguiar Dias ensina[1]: “Não 

pode haver responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro 

truísmo sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade 

civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde 

não há que reparar”. Nas lições dos ilustres Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona[2]: “O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo 

não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras 

palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente”. Pois bem. O equívoco cometido pela 

requerida, falhando na prestação dos seus serviços ao não promover o 

restabelecimento dos serviços contratados em tempo hábil, deve ser 

considerado como ato ilícito que enseja indenização por danos morais, nos 

termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo 

qualquer importância ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade 

do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva. No caso versando, é 

indubitável que esse fato, aliado ao descaso da requerida, em não 

solucionar prontamente, ainda na fase administrativa, a falha na prestação 

do serviço, não acarretou apenas transtornos e mero incômodo que 

possam ser chamados de simples percalços da vida comum. Diante deste 

cenário, entendo que a má prestação de serviço pela requerida, 

colocando o autor em situação de vulnerabilidade, caracteriza ato ilícito 

passível de indenização por dano morais, devendo assim, o pleito do autor 

ser acolhido. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA E INTERNET. FALTA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS. ÔNUS 

DA RÉ DE COMPROVAR A ADEQUADA DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL OU 

A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. PRIVAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESSENCIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Alegou a 

autora que em meados do mês julho de 2014 os serviços de telefonia e 

internet começaram a apresentar problemas (interferência na linha, 

chiados, queda e interrupção de chamadas). Declarou que reclamou junto 

à demandada, não tendo havido solução por parte da requerida 

(protocolos à fl. 12). Ônus da prova que cabia à demandada, pela regra do 

art. 333, II, do CPC, e que não foi satisfeito. Não comprovou a ré a suposta 

inadimplência da requerente que, em tese, poderia justificar a suspensão 

da linha telefônica. Da mesma forma, não comprovou a qualidade dos 

serviços por ela prestados, especialmente a inocorrência da interrupção 

do sinal, no período indicado na inicial. A ré não rebateu qualquer um dos 

onze protocolos apresentados pela autora, o que torna verossímeis as 

alegações da demandante. Dessa forma, frente a não-comprovação de 

causa que justificasse o corte do sinal, resta evidente a falha na 

prestação do serviço e o dever de indenizar. Quantum arbitrado na 

sentença, contudo, que comporta redução para R$ 1.500,00, de maneira a 

se adequar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO 

PROVIDO, EM PARTE.” (Recurso Cível Nº 71005780739, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 18/11/2015) Assim, reconhecida a existência do dano 

moral experimentado pelo autor, cumpre-me, agora, examinar somente a 

fixação do seu valor. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios 

para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez 

que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e 

por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da lesão” 

(in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15). Nestes termos, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições 

econômicofinanceiras da parte autora e da requerida, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

não foi tamanha, tenho que a quantia equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) pelos danos morais mostra-se bastante razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento da autora e tampouco o 

empobrecimento da requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e 

pedagógico. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na petição inicial para obrigar a requerida, em caráter 

definitivo, a fornecer os serviços de telefonia móvel à autora adstrito ao 

código do cliente n. 919864001 de forma adequada, bem como se abster 

de interromper o serviço novamente pelos mesmos motivos declinados na 

inicial, confirmando, assim, a liminar concedida. Ainda, condeno a 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título 

de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da 

data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ). Por conseguinte, resolvo o mérito, o que faço com 

fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85). 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 286 de 340



Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. C. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] DIAS, Aguiar. Da 

responsabilidade civil, 10. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1995, vol. II, p. 713. 

[2] GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de 

Direito Civil, São Paulo, Saraiva, vol. III, fls. 56.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000026-36.2016.8.11.0002 

AUTOR: DIVINA CANDIDA DA SILVA RÉU: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, 

etc. Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela” 

proposta por Divina Cândida da Silva, em desfavor de Romera Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda. sustentando, em síntese, que foi surpreendida com 

uma restrição anotada no SERASA/SCPC, no valor de R$ 237,08 

(duzentos e trinta e sete reais e oito centavos), referente ao contrato nº. 

132030419L. Assim, alega que a inscrição é indevida uma vez que não 

possui nenhum débito pendente com a requerida, bem como nunca 

efetuou o referido contrato. Aduz que propôs uma demanda em face da 

requerida perante o Juizado Especial Cível, porém esta foi julgada extinta 

sem resolução do mérito. Nesses termos, requereu seja deferida tutela de 

evidência para retirada do seu nome do rol de inadimplentes até o deslinde 

da causa, e, no mérito, pleiteia a declaração de inexistência do débito e 

reparação por danos morais. Na decisão de id. 1454884 foi determinada a 

emenda da petição inicial, sendo esta atendida no id. 1525579. Em seguida 

o pedido de tutela de evidência foi indeferido (id. 1587279). Audiência de 

conciliação restou inexitosa, sendo que na mesma oportunidade a parte 

requerida afirmou a ocorrência de coisa julgada, visto que a autora 

ingressou com ação idêntica a esta perante o Juizado Especial Cível do 

Jardim Glória (id. 3028512, a qual foi julgada improcedente (id. 3028512). 

Na decisão de id. 8239476 foi declarada a revelia da parte requerida e 

determinada a expedição de ofício ao Juizado Especial Cível do Jardim 

Glória solicitando cópia integral dos autos nº 0024683-30.2014.8.11.0002. 

Nos ids. 10776962 a 10777087 foi juntado aos autos cópia integral dos 

autos nº 0024683-30.2014.8.11.0002, sendo que a parte autora alegou ter 

ingressado com a nova ação visando a realização de perícia grafotécnica 

para comprovar suas alegações (id. 10782560). Os autos vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. DECIDO. Da eficácia da coisa 

julgada Este fenômeno jurídico está definido no art. 502, do Código de 

Processo Civil e se caracteriza pela tríplice identidade dos elementos da 

ação, quais sejam: partes, causa de pedir e pedido. Pois bem, reza o art. 

508 daquele diploma legal, que “transitada em julgado a decisão de mérito, 

considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas 

que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do 

pedido”. Em suma, a sobredita norma é clara ao dispor que é vedado às 

partes trazerem elementos que poderiam ser utilizados em demanda 

judicial anterior e que já contou com o pronunciamento definitivo do Poder 

Judiciário. Em resumo, versa a lei, de modo expresso, sobre a eficácia 

preclusiva da coisa julgada. A propósito do tema, elucidativas são as 

palavras do brilhante processualista Luiz Guilherme Marinoni, “in verbis”: 

“Em verdade, qualquer nova ação, que tenda a retirar o benefício 

concreto, ocasionado pela primeira ação (cuja declaração transitou em 

julgado), é de reputar-se inviável, também por ofensa à coisa julgada. 

Afinal, ou a declaração resultante dessa ação confirmará aquela emanada 

da primeira ação (entendendo improcedente a pretensão do autor, e 

mantendo o direito aos alimentos pelo réu), sendo por isso inútil, ou então 

contrariará a primeira decisão (exonerando do dever de alimentos), 

tornando-se inviável por ofensa à declaração havida na primeira ação. 

Como elemento protetor da decisão judicial, o código de processo civil 

brasileiro concebe a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada 

(também denominada, antigamente, de julgamento implícito). De acordo com 

a previsão contida no art. 474: 'passada em julgado a sentença de mérito, 

reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a 

parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido'. 

Note-se que, agora, e especificamente para proteger a declaração 

transitada em julgado, todo o material relacionado com o primeiro 

julgamento fica precluso, inviabilizando sua reapreciação judicial em ação 

subseqüente. Todas as alegações deduzidas, bem como aquelas que 

seriam dedutíveis, porque mantêm relação direta com o material da primeira 

demanda (ainda que não tenham sido apresentadas em juízo ou 

apreciadas pelo magistrado), presumem-se oferecidas e repelidas pelo 

órgão jurisdicional. Isto não quer dizer que os motivos da sentença 

transitam em julgado, mas apenas que, uma vez julgada a controvérsia, e 

elaborada a regra concreta do caso, todo o material utilizado como 

pressuposto para atingir essa declaração torna-se irrelevante e superado 

(mesmo que, sobre ele, não se tenha o órgão jurisdicional manifestado 

expressamente, ou completamente). Por essa razão, a preocupação com 

o 'julgamento implícito', ou com a eficácia preclusiva da coisa julgada, só 

tem relevância se houver a possibilidade de ofensa (na segunda ação) à 

coisa julgada já formada[1]" – Negritei. A jurisprudência não discrepa 

deste raciocínio, senão vejamos: “Para que se opere a coisa julgada, deve 

haver tríplice identidade entre as ações, ou seja, suas partes, causa de 

pedir e pedido devem ser os mesmos[2]”. Na espécie, verifico que, de 

fato, incide o instituto da coisa julgada material, uma vez que a parte 

autora já deduziu, por meio de ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Antecipação de Tutela c/c Danos Morais a esta (processo n. 

0024683-30.2014.811.0002) que tramitou no Juizado Especial Cível do 

Jardim Glória, idêntica pretensão. Com efeito, naquela ocasião, os pedidos 

da autora foram julgados improcedentes, consoante se observa da 

sentença juntados nos id. 10776962 a 10777087. Por essa fresta de luz, 

reconhecida a coisa julgada, a sentença tem força de lei nos limites da lide 

e das questões decididas (CPC – art. 503), impondo-se, assim, a definição 

da matéria e a impossibilidade de rediscuti-la. Nessas condições, não há 

outro caminho senão a extinção do processo, conforme o inciso V, do art. 

485, do Código de Processo Civil. Da litigância de má-fé Diante de tudo que 

fora exposto, restou evidente que a requerente se utilizou de má-fé 

processual, uma vez que afirmou não possuir nenhuma relação jurídica 

com a requerida que justificasse o débito descrito nos autos, quando na 

verdade tinha pleno conhecimento da existência de um débito em seu 

nome perante a requerida que não foi adimplido a tempo e modo, dando 

ensejo a negativação do seu nome. Ainda, omitiu deste juízo a informação 

acerca da existência de uma sentença transitada em julgada a respeito 

dos fatos descritos nestes autos. Agindo assim, caracterizada está a 

incidência da conduta inserta no inciso II do artigo 80 do Código de 

Processo Civil, ou seja, a alteração da verdade dos fatos, sendo o quanto 

basta para condenar a autora por litigância de má-fé, nos termos do artigo 

81 da lei processual civil. Nestes termos caminha a jurisprudência: 

“COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – 

IMPERTINÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO 

DE QUE NÃO CONTRATOU COM A RÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo sido comprovado, 

ao contrário do que alegou a autora, que havia entre as partes contratos 

de compra e venda entabulados, bem como de seu descumprimento por 

parte da autora, ensejando a negativação de seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, de rigor era mesmo a improcedência da presente 

ação indenizatória, ajuizada com a premissa de que não havia contratação 

entre as partes. Assim, alterando a autora a verdade dos fatos e 

pretextando a obtenção de vantagem indevida, pertinente a sua 

condenação por litigância de má-fé, sendo de rigor o não provimento do 

recurso ,  mant ida  sua  condenação . ”  (TJ -SP -  APL : 

00368965920118260001 SP 0036896-59.2011.8.26.0001, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 15/12/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/12/2015) Forte nessas razões, tenho que a 

requerente deve ser condenada em litigância de má-fé processual, nos 

termos do art. 81 do CPC. Do dispositivo Posto isso, declaro o processo 

extinto sem resolução do mérito, consoante a regra descrita no inciso V, 

do art. 485, do Código de Processo Civil. Ainda, condeno a requerente nas 

penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC). Por fim, condeno a parte 
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autora ao pagamento das custas processuais, contudo, por ser 

beneficiária da Justiça Gratuita, determino a suspensão da cobrança das 

custas processuais pelo prazo previsto em lei. Transitada em julgado 

deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Manual do Processo de Conhecimento, 

Revista dos Tribunais, 3ª ed., 2004, p. 688. [2] RTJ 123/569.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005681-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ROJAS ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE VIANA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005681-86.2016.8.11.0002 

AUTOR: ANDRESSA ROJAS ROSA RÉU: SIMONE VIANA Vistos, etc. 

Andressa Rojas Rosa promove a presente “ação de reintegração de 

posse c/c indenização por perdas e danos e pedido de liminar” em face de 

Simone Viana, aduzindo, em síntese, que em 07/07/2015, firmou um 

contrato de compra e venda com a requerida, referente a um veículo 

Renault Sandero, Ano 2010/2011, Cor Prata, Placa HIX-8273, alienado 

fiduciariamente, tendo a ré se comprometido a arcar com todas as 

parcelas restantes do financiamento, além dos demais encargos do 

veículo. Todavia, alega que a requerida não realizou o pagamento das 

parcelas, não renovou o licenciamento do veículo e se recusa a 

devolvê-lo, o que lhe causou inúmeros prejuízos, razão pela qual requer 

liminarmente a reintegração na posse do automóvel acima descrito, e, no 

mérito, a rescisão do contrato pactuado entre as partes com a 

consequente reintegração na posse do bem, a condenação da requerida 

ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos 

morais e R$ 1.683,00 (um mil seiscentos e oitenta e três reais) a título de 

danos materiais e aplicação de multa contratual no valor de R$ 1.656,59 

(um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). 

Determinada a emenda da exordial no Id. 4486767, a parte autora 

manifestou-se no Id. 4530575. Na decisão de id. 4592441 a liminar 

vindicada foi indeferida. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

5807873), sendo que a requerida não apresentou contestação no prazo 

legal, conforme se observa do teor da certidão de id. 11140210. Os autos 

vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Cumpre anotar que a 

hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a revelia da requerida, que apesar de ter comparecido na audiência 

de conciliação deixou de apresentar contestação. Esclarece o artigo 373, 

do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nesse 

ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in 

Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “O art. 373, caput, CPC, distribui 

o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: 

ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Logo, ao demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, verifico que a autora pretende a rescisão do contrato 

de compra e venda de automóvel firmado com a requerida (ids. 4458555 e 

4458569) , com a consequente devolução do veículo, condenação ao 

pagamento de uma indenização a título de danos morais e materiais, bem 

como a aplicação da multa estipulada no pacto. Nessa perspectiva, tem-se 

por incontroverso a inadimplência por parte da requerida, porquanto a 

autora juntou aos autos o extrato de inclusão de seu nome no Serasa em 

virtude da ausência de pagamento das parcelas do contrato de 

financiamento firmado junto a BV Financeira S/A e demonstrativo de débito 

das parcelas em atraso perante a referida financeira (ids. 4458632 e 

4458640), a evidenciar que a requerida deixou de observar a cláusula 1ª 

do contrato celerado entre as partes (id. 4458562), que assim dispõe: “O 

presente contrato tem como OBJETO, o automóvel Renault Sandero, marca 

Renault, modelo 5 portas, ano de fabricação 2010/2011, cor prata, placa 

HIX8273 categoria passeio, ar condicionado, trava, direção hidráulica, 

step. Pelo valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), referente a 

venda do ÁGIO DO VEÍCULO, sendo R$ 1.100,00 (um mil se cem reais) em 

espécie, R$ 2.530,00 (dois mil e quinhentos e trinta reais) em cheque a 

vista e R$ 8.000,00 (oito mil reais) em cheques pré-datados de clientes da 

compradora. Sendo assim compromete-se o comprador a assumir as 31 

parcelas restantes no valor de R$ 511,20, sendo entregue e transferido o 

veículo assim que efetivar a quitação do mesmo.”. A seu turno, a 

requerida não erigiu nenhum fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito da autora, para justificar sua inadimplência. Portanto, a rescisão do 

contrato é medida que se impõe à luz do disposto no art. 475 do Código 

Civil, a saber: “Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a 

resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, 

em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Sobre o tema, 

confira os ensinamentos do renomado civilista Orlando Gomes: “Nos 

contratos bilaterais a interdependência das obrigações justifica a sua 

resolução quando uma das partes se torna inadimplente. Na sua 

execução, cada contratante tem a faculdade de pedir a resolução, se o 

outro não cumpre as obrigações contraídas. Esta faculdade resulta de 

estipulação ou de presunção legal. Quando as partes acordam-na, diz-se 

que estipulam o pacto comissório expresso. Na ausência de estipulação, 

tal pacto é presumido pela lei, que subentende a existência da cláusula 

resolutiva. Neste caso, diz-se que é implícita ou tácita.”[1] Na mesma linha, 

a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - IMÓVEL RURAL - 

INADIMPLEMENTO - ADMISSIBILIDADE DA RESOLUÇÃO - INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL/2002 - RECURSO IMPROVIDO. Diante 

do inadimplemento unilateral do contrato, o contratante pontual, que 

cumpriu sua obrigação, tem a opção de requerer em juízo a resolução da 

avença ou exigir o seu cumprimento.”[2] Portanto, o inadimplemento da 

requerida é motivo para a rescisão do contrato por inexecução voluntária. 

Em vista do reconhecimento da inexecução voluntária da requerida, 

consistente no não pagamento das parcelas do financiamento do veículo 

em tela, a consequência da rescisão do contrato é o restabelecimento da 

situação jurídica anterior (statu quo ante), ou seja, o retorno do automóvel 

na posse da requerente, com a reintegração da requerente na posse do 

veículo sub judice. No que tange aos alegados danos morais, não se pode 

esquecer que para que ocorra a obrigação de indenizá-los, necessário 

que se conjuguem todos os pressupostos de responsabilidade civil, a 

saber: uma ação ou omissão contrária ao dever, o nexo causal e o 

resultado do dano. Compulsando os autos, verifico claramente que 

nenhum daqueles requisitos se encontra presentes, de maneira que não 

há como flagrar a figura do injusto. Não restou comprovado nos autos 

qualquer ato ilícito praticado pela requerida que configurasse os alegados 

danos morais suportado pela autora, na medida em que houve apenas um 

descumprimento contratual, cingindo os fatos na seara do mero 

aborrecimento. Insisto que o dano alegado não é devido, sob pena de 

indevida banalização dos danos morais, importante conquista jurídica 

trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em 

que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a 

exposição pública, situações que não se coadunam com este caso. 

Ademais, é assente no Superior Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso que o mero inadimplemento contratual, por si 

só, não enseja dano moral. A saber: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITOS EM 

MAQUINETA DE CARTÃO DE DÉBITO-CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA – 

AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE QUE AQUELA SEJA “INQUEBRÁVEL” – (...) 

– MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SEM IMPLICAÇÕES 

DESCOMUNAIS – RECURSO PROVIDO. O mero descumprimento contratual, 

em regra, por si só, não gera dano moral indenizável, só sendo devida a 

condenação ao pagamento de quantia de natureza compensatória quando 
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aquele atinge direitos personalíssimos, tais como nas questões que 

envolvam o direito à moradia, à cobertura de plano de saúde e ao 

recebimento de verba securitária, dentre outras hipóteses, sobretudo 

quando não comprovados suficientemente a ilicitude da conduta da parte 

contrária e o prejuízo extrapatrimonial alegado. Inteligência de precedentes 

do STJ. Recurso provido.” (TJMT - Ap 34909/2015, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no 

DJE 11/09/2015). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

FERTILIZANTES – (...) - NÃO ENTREGA DE PARTE DO PRODUTO 

ABATIMENTO NO SALDO DEVEDOR – (...) – DANOS MORAIS – 

INEXISTÊNCIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – READEQUAÇÃO – EXEGESE 

DO ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. O mero inadimplemento contratual, mesmo que cause danos de 

ordem material, por si só, não enseja a reparação por danos morais. (...)” 

(TJMT - Ap 57249/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015). “RECURSO 

ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. CONTRATO DE PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. (...). 1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa 

de compra e venda de imóvel rural cumulado com pedido de reintegração 

de posse, perdas e danos, lucros cessantes e frutos pendentes. 7. O 

simples inadimplemento contratual não determina, em regra, dano moral 

indenizável. Precedentes. (...) 10. Recurso especial e recurso especial 

adesivo não providos.” (STJ - REsp 1471838/PR, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 

26/06/2015). Ainda, ressalto que a parte autora assumiu os riscos da 

venda do bem alienado sem a anuência do credor fiduciário, sendo certa 

que não há como imputar à requerida a responsabilidade civil pela 

inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Isso 

porque, a autora não poderia ter negociado o veículo sem a anuência do 

credor fiduciário, tendo em vista que ela possuía somente a posse direta 

do bem, sendo a sua propriedade e posse indireta do credor fiduciário, ou 

seja, a autora apesar de ter alienado o bem, ainda encontrava-se 

responsável com todos os encargos contratuais firmado com a instituição 

financeira credora fiduciária. Portanto, ausentes os pressupostos que 

informam a espécie, não vejo como atender também a súplica da autora 

concernente aos danos morais. Já quanto ao dano material pleiteado, 

sendo este uma lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao 

patrimônio da vítima, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de 

modo que cada desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser 

reparado civilmente e de forma ampla. Quantifica-se o prejuízo fazendo um 

cálculo que leva em conta o estado atual do patrimônio e a sua situação se 

o dano não tivesse ocorrido. Para fazer tal cálculo, e, assim, realizar a 

reposição in natura (retorno ao estado anterior) deve-se consignar que as 

perdas e danos da requerente abrangem, além do que ela efetivamente 

perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Assim trata da matéria 

AGUIAR DIAS: “A idéia do interesse (id quod interest) atende, no sistema 

de indenização, à noção de patrimônio como unidade de valor. O dano se 

estabelece mediante o confronto entre o patrimônio que realmente existe 

após o dano e o que possivelmente existiria, se o dano não tivesse sido 

produzido: o dano é expresso pela diferença negativa encontrada nessa 

operação.” (Da Responsabilidade Civil, 7ª Edição, editora forense, Volume 

II, p. 798). Nesse contexto, o dano patrimonial indenizável só inclui os 

prejuízos efetivos (emergentes) e os lucros cessantes diretos e imediatos 

- estes não se presumem. Assim, a indenização pelo dano material 

depende de prova de sua existência, a ser produzida no processo. No 

presente caso pretende a requerente ser indenizada da quantia de R$ 

1.683,00 (um mil seiscentos e oitenta e três reais), referente a 

desvalorização do veículo, sob o argumento de que à época da venda em 

julho de 2015 o veículo estava avaliado em R$ 20.426,00 (vinte mil 

quatrocentos e vinte e seis reais) e atualmente está avaliado em R$ 

18.743,00 (dezoito mil setecentos e quarenta e três reais). Pois bem, da 

análise dos documentos acostados aos autos observo que a parte autora 

juntou aos autos planilhas de cotação de veículo realizada junto Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas – Tabela Fipe (ids. 4458536 e 

4458548), documentos estes que expressam o preço médio do veículo 

descrito na inicial no momento em que foi firmado o contrato de compra e 

venda entre as partes e o seu valor atual. Dessa forma, restou 

demonstrado que o bem desde a sua negociação com a requerida 

desvalorizou em R$ 1.683,00 (um mil seiscentos e oitenta e três reais), o 

que certamente comprova o prejuízo que autora suportará com a retomada 

do bem. Efetivamente, inexistindo outro parâmetro, até porque o veículo 

ainda em tese encontra-se na posse da requerida aliado ao fato que esta 

não se absteve de trazer qualquer contraprova que refutasse o valor 

indicado pela autora, impõe seja admitido a tabela supra como elemento 

comparativo para avaliação do automóvel. Portanto, deverá a requerida 

ressarcir a autora o valor da desvalorização do veículo correspondente 

ao montante de R$ 1.683,00 (um mil seiscentos e oitenta e três reais), a 

título de dano material. Por fim, verifico que a autora também pretende o 

recebimento da multa contratual prevista na cláusula 4ª do contrato 

firmado entre as partes. Pois bem, no tocante a multa contratual não vejo 

porque afastá-la, na medida em que decorrente da inexecução voluntária 

do contrato pela requerida, porém o valor da multa deve ser aplicado no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da venda do bem, qual 

seja, R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), conforme restou pactuado 

na cláusula 4ª do contrato firmado entre as partes (id. 4458562) e não 

sobre o valor de todas as parcelas vencidas, conforme requerido pela 

autora. Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

petição inicial e declaro rescindido o “Contrato de Compra e Venda de 

Automóvel” (id. 4458562) firmado entre Andressa Rojas Rosa e Simone 

Viana, e por conseguinte, determino seja veículo descrito na inicial 

reintegrado na posse da requerente, ressalvado o eventual direito de 

terceiro sobre o respectivo bem (credor fiduciário). Ainda, condeno a 

requerida ao pagamento da multa contratual no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a ser 

corrigida pelo INPC a partir do seu arbitramento e acrescida de juros de 

mora de 1% a.m. a partir citação e ao pagamento da quantia R$ 1.683,00 

(um mil seiscentos e oitenta e três reais), a título de dano material, 

referente desvalorização do veículo descrito na inicial, cujo valor deverá 

ser aplicado juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional, contados da citação e corrigidos pelo 

INPC/IBGE a contar da data da celebração do contrato entre as partes. Por 

consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85). 

Transitada em julgado, ordeno seja expedido o competente mandado de 

reintegração de posse, a ser cumprido imediatamente pelo digno Sr. Oficial 

de Justiça, sem prejuízo de reforço policial e demais providências 

destinadas á efetividade da jurisdição. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Contratos, 18ª ed., Rio de Janeiro: 

Forense, 1998, pág. 171. [2] TJMT, Sexta Câmara Cível, Recurso De 

Apelação Cível Nº 43387/2007 - CLASSE II - 20 - Comarca De Tangará Da 

Serra, Rel. Exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza De Barros, Data de Julgamento: 

08-8-2007.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002281-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO NASCIMENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002281-64.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: CICERO NASCIMENTO DA CRUZ REQUERIDO: MOVEIS 

ROMERA LTDA Vistos, etc. Cícero Nascimento da Cruz propôs a presente 

ação de indenização por danos morais e materiais c/c restituição em dobro 

de valores em desfavor de Móveis Romera Ltda., ao argumento de que em 

23/07/2016 adquiriu um refrigerador Electrolux 462 Lts Duplex DC49 110v 

BR, junto à requerida no valor de R$ 1.901,68 (um mil novecentos e um 

reais e sessenta e oito centavos). Aduz que no momento da finalização da 

compra sem a sua percepção o vendedor da requerida lançou junto outros 

produtos não solicitados na nota fiscal, quais sejam, 03 (três) Chips OI MT 
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65 PRE 4G Corte Dupla no valor de R$ 15,87 (quinze reais e oitenta e sete 

centavos) e um Curso Online A Livro E-BOOK Standard no valor de R$ 

42,28 (quarenta e dois reais e vinte e oito centavos). Alega que depois de 

finalizada a compra a requerida informou que o produto seria entregue em 

sua residência no prazo máximo de R$ 10 (dez) dias, porém o produto não 

foi entregue na data combinada, razão pela qual entrou em contato coma 

requerida diversas vezes, sendo então informado que a mercadoria a 

empresa não possuía o produto em seu estoque e posteriormente 

atribuindo a culpa a transportadora. Afirma que o produto apenas foi 

entregue em 30/08/2016, ou seja, 48 (quarenta e oito) dias após a sua 

aquisição, fato este que lhe causou inúmeros transtornos e desgaste 

emocional. Ainda, ressalta que foi realizada a venda casada de produtos 

não solicitados, razão pela qual requer a condenação da requerida ao 

pagamento de uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 

52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) e a condenação da 

requerida ao ressarcimento do valor de R$ 119,38 (cento e dezenove 

reais e trinta e oito centavos) referente ao dano material suportado, valor 

este correspondente ao dobro dos produtos não adquiridos. Juntou 

documentos de ids. 1989675 a 1989691. A audiência de conciliação 

restou infrutífera (id. 5901841), sendo que a requerida apresentou 

contestação (id. 6038678), alegando preliminarmente a sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da demanda. No mérito aduz que o produto foi 

entregue no prazo estipulado, bem como afirma que não houve venda 

casada de qualquer produto, pois o autor adquiriu de livre e espontânea 

vontade o curso online. Aduz a inexistência de dano moral, sendo que os 

fatos descritos na inicial apenas demonstram um desgosto frequente no 

cotidiano. Ainda, pugnou pela fixação do dano moral em valor moderado 

em uma eventual condenação e ao final requereu a improcedência dos 

pedidos iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação no 

id. 7983426. No id. 11166251 o requerido informou não possuir interesse 

na produção de outras provas ao passo que o requerente manifestou 

quanto as provas no id. 11265658. Após vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se 

pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras 

provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato 

encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos. Da 

ilegitimidade passiva da requerida Sustenta a requerida ser parte ilegítima 

para figurar no polo passivo da lide na medida em que o comerciante 

apenas pode ser responsável pelo vício do produto em caso de não haver 

identificação do fabricante, bem como afirma que não possui qualquer 

conhecimento técnico para atender o postulado pelo autor, pois não 

fabricou o produto. Ainda, assevera que em nenhum momento o autor 

apresentou qualquer comprovante do atraso por ele alegado. Pois bem, em 

que pese as alegações da requerida, ressalto que o pedido indenizatório 

tem fundamento a suposta venda casada realizada pela comerciante e a 

eventual demora excessiva na entrega do bem adquirido pelo autor e não 

eventuais defeitos apresentados no produto. Portanto, a presente 

preliminar não procede, uma vez que expressamente prevista a 

responsabilidade comerciante em razão da prestação do seu serviço, 

incidindo na espécie o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Desse 

modo, não há como se excluir a requerida do polo passivo da lide, 

justamente porque em voga a suposta existência da falha na prestação 

dos serviços ofertados pela requerida e não por eventuais vícios do 

produto adquirido pelo autor. Desta forma, rejeito a respectiva preliminar, 

considerando legítima a permanência da requerida no polo passivo da 

demanda. Do atraso na entrega do produto Ressalto, inicialmente, que a 

presente lide envolve uma nítida relação de consumo, por afigurar o 

presente caso as disposições do art. 14 do CDC. Sendo assim, passo a 

análise do caso sob a égide da lei consumerista, de modo que inverto o 

ônus da prova. É fato incontroverso nos autos que o autor adquiriu o 

produto tipo refrigerador Electrolux 462 Lts Duplex DC49 110v BR em uma 

das lojas da requerida em 23/07/2016, conforme se observa do teor da 

nota fiscal de id. 1989689. Ainda, restou incontroverso nos autos que o 

produto foi entregue ao autor apenas em 30/08/2016, conforme 

comprovante de entrega apresentado pela própria requerida em sua 

contestação no id. 6038678 – página 05. Ora, a requerida em sua 

contestação limitou-se a afirmar que o produto foi entregue no prazo 

estipulado, portanto caberia a ela virtude do art. 373, II, do CPC e em razão 

da inversão do ônus da prova comprovar que estava ajustado entre as 

partes que a entrega do produto se daria até a data de 30/08/2016, no 

entanto tal fato não ocorreu nos autos. Dessa forma, de tudo que se 

extrai, o fato é que houve um negócio jurídico entre as partes, onde o 

autor efetuou a compra de um Refrigerador Electrolux 462 Lts Duplex 

DC49 110v BR em uma das lojas da requerida em 23/07/2016, pagou pelo 

produto, porém apenas teve acesso a ele em 30/08/2016, ou seja, após 37 

(trinta e sete) dias da aquisição do bem, o que demonstra a demora 

excessiva na entrega do bem À guisa destes fatos, e diante da demora 

excessiva na entrega do produto adquirido pelo autor, o qual não foi 

sanado a contento, deve ser considerado como ato ilícito decorrente da 

má prestação de serviços que certamente enseja indenização por danos 

morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

desmerecendo qualquer relevância ao elemento culpa, haja vista que a 

responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva. 

Além do que, é indubitável que o descaso da requerida, em não solucionar 

prontamente a falha na prestação de seu serviço, que fere a 

razoabilidade, não acarretou apenas transtornos e mero incômodo que 

possam ser chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou 

uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de 

ordem moral. Assim, reconhecida a existência do dano moral 

experimentado pelo autor, cumpre-me, agora, examinar somente a fixação 

do seu valor. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se 

aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a 

apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por 

vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência 

ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo 

caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes 

do dano moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) 

estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; 

c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”[1]. Neste contexto, em 

observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, 

considerando as condições econômicas financeiras do autor e da 

requerida e os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando 

que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, 

entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Em suma, entendo como justa a quantia acima. 

Afinal, o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento 

nem, tampouco, o empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função 

reparatória e penalizante[2]” e a conduta arbitrária do requerido foi grave, 

motivo porque deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. Da venda casada 

e repetição de indébito Conforme acima mencionado relata o autor que 

realizou a aquisição de refrigerador no estabelecimento comercial da 

requerida, porém juntamente com o refrigerador foi lançado junto a nota 

fiscal produtos não solicitados, quais sejam, 03 (três) Chips OI MT 65 PRE 

4G Corte Dupla no valor de R$ 15,87 (quinze reais e oitenta e sete 

centavos) e um Curso Online A Livro E-BOOK Standard no valor de R$ 

42,28 (quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), fato este que 

configura a venda casada de produtos. Dessa forma, requer a 

condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 119,38 (cento e 

dezenove reais e trinta e oito centavos) referente ao dobro dos produtos 

não adquiridos. As provas dos autos demonstram que o autor realizou a 

compra de refrigerador Electrolux, bem como de 03 (três) Chips OI MT 65 

PRE 4G Corte Dupla no valor de R$ 15,87 (quinze reais e oitenta e sete 

centavos) e um Curso Online A Livro E-BOOK Standard no valor de R$ 

42,28 (quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), pois os produtos 

estão descriminados de forma clara na nota fiscal juntada no id. 1989689, 

sendo esta devidamente assinada pelo autor quando ocorreu a entrega 

dos produtos (id. 6038729). Soma-se a isso o fato de que há nos autos 

recebido de aquisição de E-Bool – Classe Standard, também assinado pelo 

próprio autor (id. 6038729). Dessa forma, tenho que a aquisição dos 

produtos chips e curso online se deram de livre e espontânea vontade, 

sem qualquer elemento de prova no sentido de que as informações eram 

imprecisas ou insuficientes quanto ao valor e objetos do contrato. Ainda, 

não há nos autos provas de que o autor foi induzido a adquirir tais 

produtos sem informações prestadas pelo vendedor ou de que de alguma 

forma fora enganado. Portanto, tenho que não restou configurada a 

alegada venda casada dos produtos, razão pela qual não há que se falar 

em repetição de indébito referente ao valor dos produtos. Do dispositivo 

Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial e, por conseguinte, condeno a ao pagamento ao autor do valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 
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cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), que 

in casu é desde a data que o produto deveria ter sido entregue. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015. 

Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85). 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se e 

intimem-se. Luís Otávio Pereira Marques Juiz de Direito [1] in, Perdas e 

danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 

904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000931-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON CAMPOS DE JESUS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000931-07.2017.8.11.0002 

AUTOR: JACKSON CAMPOS DE JESUS - ME RÉU: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos etc., Jackson Campos de Jesus - ME propôs a 

presente ação de cobrança c/c danos morais em face de Tokio Marine 

Seguradora S.A., sob o argumento de que é uma empresa privada que 

atua no ramo varejista e presta serviços de manutenção e reparação de 

máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e 

comercial. Aduz que celebrou contrato de seguro com a requerida 

representada pela Apólice nº 510.0000520244 com vigência no período de 

18/08/2016 à 18/08/2017, sendo que em 30/09/2016 uma das empresas 

para qual presta serviços lhe acionou em razão do mal funcionamento de 

uma câmara de resfriamento. Alega que após a visita técnica apenas 

conseguiu solucionar o problema na câmara de resfriamento em 

04/10/2016, porém em decorrência do tempo demandado para o conserto 

da câmara de resfriamento ocasionou a perda de produtos perecíveis 

(carnes) que totalizaram o valor de R$ 20.389,94 (vinte mil trezentos e 

oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), sendo que teve que 

arcar com o referido valor para o seu cliente. Afirma que o contrato de 

seguro firmado com a requerida possui cobertura para a situação 

mencionada, no entanto a requerida se negou a realizar o pagamento da 

verba indenizatória. Nesses termos, requer seja a requerida condenada a 

indenizar pelos danos morais sofridos e a pagar a importância da 

indenização securitária. Juntou documentos de ids. 4835269 a 4835353. 

Na decisão de id. 4931384 foi determinado a parte autora que 

comprovasse o recolhimento das custas judiciais, o que foi devidamente 

comprovado pelo autor nos ids. 5474482 e 5474485. A requerida 

apresentou contestação acompanhada de documentos (ids. 8113663 a 

8113858), alegando que em 19/10/2016 o autor procedeu com o aviso de 

sinistro a requerida em razão do mal funcionamento da câmara de 

resfriamento localizada na sede de uma terceira empresa, sendo este fato 

ocasionou prejuízo material no valor de R$ 20.389,94 (vinte mil trezentos e 

oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos) suportados pelo autor. 

Afirmou que em 24/10/2016 realizou vistoria pelo regulador da seguradora, 

o qual apontou que a perda das mercadorias objeto da indenização foram 

geradas em virtude de defeito na câmara de resfriamento, porém o seguro 

contratado pelo autor possui cobertura em caso de acidente ocasionado 

pelos eventos taxativamente elencados nas condições especiais, sendo 

que inexiste cobertura contratual para garantir indenização derivada de 

falha mecânica. Aduz a ausência de relação de consumo no presente 

caso, a inexistência de dano moral, devendo ser arbitrado em uma 

eventual condenação um valor que repare ao autor o dano causado. Por 

fim, teceu comentários sobre a necessidade de abatimento da franquia, 

juros e correção monetária e requereu a improcedência dos pedidos 

iniciais. Em seguida a audiência de conciliação restou frustrada em virtude 

da ausência da parte requerida (id. 9452315), sendo então aplicada multa 

em desfavor desta (id. 9719427). Nos ids. 9856314 a 9856370 a requerida 

comprovou nos autos o recolhimento da multa. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 10019569. As partes manifestaram 

quantos às provas a serem produzidas nos autos nos ids. 11172082 e 

11193303. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Do julgamento antecipado da lide Cumpre anotar que a hipótese em apreço 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, do art. 355, do 

Código de Processo Civil, uma vez que os documentos encartados aos 

autos são suficientes para formar o meu convencimento, não havendo 

necessidade da realização de prova pericial no presente caso. Do mérito 

Com efeito, a relação jurídica mantida entre a parte autora e a requerida 

está comprovada pela Apólice nº 510.0000520244 (id. 4835309), além de 

ser fato incontroverso, já que admitida na contestação. O ponto 

controvertido da lide diz respeito ao direito da parte autora em obter a 

cobertura pretendida na inicial e, nesta parte, o direito não lhe socorre, 

como adiante se fundamenta. Com efeito, estabelece o artigo 757, do 

Código Civil que o segurador somente se obriga em relação a riscos 

predeterminados. Nesse sentido, dispõe a Lei Civil que: “Artigo 757. Pelo 

contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do 

prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a 

coisa, contra riscos predeterminados.” No presente caso a relação jurídica 

celebrada entre as partes expressamente constou as coberturas 

contratadas pelo requerente, quais sejam, cobertura em consequência de 

acidentes ocorridos e originados, em locais de terceiros, no Território 

Brasileiro, nos quais ele preste serviços de ensino, de assistência técnica, 

de limpeza e/ou manutenção de imóveis, e durante a prestação de tais 

serviços, desde que os danos decorram exclusivamente dos eventos 

descritos na Apólice, conforme se observa no id. 8113808. Ainda, consta 

na Apólice de Seguro nº 510 0000520244 (id. 8113808), documento 

apresentado pela empresa requerida acerca dos riscos cobertos, 

vejamos: “(...) Cláusula 1ª - RISCOS COBERTOS 1.1. Considera-se risco 

coberto a responsabilidade civil do segurado, caracterizada na forma da 

cláusula 2ª das condições gerais, em consequência de acidentes 

ocorridos e originados, em locais de terceiros, no Território Brasileiro, nos 

quais ele preste serviços de ensino, de assistência técnica, de limpeza 

e/ou manutenção de imóveis, e durante a prestação de tais serviços, 

desde que os danos decorram exclusivamente dos seguintes eventos: a) 

incêndio e/ou explosão; b) queda, lançamento ou deslocamento de 

quaisquer objetos; c) acidentes causados por ações necessárias às 

atividades do segurado, mesmo que realizadas eventualmente; d) 

acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na 

operação ou condução de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, e 

instalações utilizadas pelo segurado, ainda que não pertencentes. Essa 

cobertura também se estenderá para garantir, os danos decorrentes de 

acidentes relacionados com a operação de máquinas,aparelhos e 

equipamentos, não dotados de autopropulsão, de propriedade do 

segurado, ou por ele alugados ou arrendados, nas áreas circunvizinhas 

aos locais em que são prestados os serviços especificados na apólice; e) 

acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou 

manutenção do imóvel e das máquinas, veículos, aparelhos, 

equipamentos, e instalações utilizadas pelo segurado, ainda que não 

pertencentes a este; f) acidentes causados por bens tangíveis 

pertencentes a terceiros, movimentados, deslocados e/ou desmontados 

pelo segurado. (...)” Portanto, verifica-se tanto na apólice quanto nas 

condições gerais do seguro que a parte autora contratou a cobertura 

securitária apenas para as hipóteses de ocorrência de acidentes 

ocorridos e originados em locais de terceiros no qual ela preste serviços, 

sendo certo que o Laudo de Ocorrência juntado pelo próprio autor 

demonstra que a câmara de resfriamento apresentou mal funcionamento 

em razão da falta de óleo em seus compressores (id. 4835316), ou seja, a 

perda dos produtos que estavam armazenados na câmara de 

resfriamento se deram em virtude de uma falha apresentada nos 

compressores da câmara de resfriamento e não em decorrência de um 

acidente. Ainda, ressalto que a cobertura adicional nº 106 – Danos Morais 

contratada (id. 4835309 – página 30), também não assegura ao autor o 

recebimento da indenização, tendo em vista que a referida cobertura 

apenas garante o ressarcimento do autor ao pagamento de eventuais 

quantias que este vier a ser responsável civilmente em sentença 

transitada em julgado, o que não ocorre na espécie. Dessa forma, não 

havendo pactuação de garantia para o caso de eventuais falhas na 
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prestação do serviço realizado em locais de terceiros, legítima a recusa da 

seguradora em pagar a indenização pleiteada. E nem poderia ser diferente 

uma vez que o contrato de seguro é celebrado com a previsão de 

determinados riscos, de forma que não se mostra razoável que pudesse o 

segurador ser surpreendido com a obrigação de responder por riscos que 

não foram contratados pelo segurado e que, por isso mesmo, não foram 

levados em consideração no valor pactuado para o prêmio devido. Nesse 

sentido já decidiu que: “Seguro - Cobrança de indenização - Risco não 

coberto pelo contrato - Improcedência. - A seguradora pode limitar os 

riscos cobertos pelo seguro, sem que este fato configure abuso. - Se a 

indenização pleiteada refere-se a risco não coberto pelo contrato de 

seguro, a seguradora não está obrigada a realizar o seu pagamento.” (TJ/ 

MG - Apelação Cível n. 1.0342.06.078518-1/001. Relator: Pedro 

Bernardes. Julgado em: 10/07/2012). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - 

AUSÊNCIA DE COBERTURA – RISCO EXCLUÍDO - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Inviável a condenação da seguradora 

a arcar com indenização de risco que além de não estar coberto pela 

apólice, foi expressamente excluído. Recurso conhecido e provido.” 

(TJ/MG - Apelação Cível n. 1.0471.03.009973-6/001. Relator(a): Márcia de 

Paoli Balbino. Julgado em 24/01/2008). “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL - SEGURADORA - 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA LIDE 

PRINCIPAL E SECUNDÁRIA - RISCO NÃO COBERTO - LIMITES DA APÓLICE 

- RECURSO PROVIDO. Não responde a seguradora por indenização por 

dano moral se inexiste previsão expressa de tal cobertura no contrato. O 

contrato de seguro não admite interpretação extensiva, de forma que o 

risco acobertado tem que, necessariamente, se ater àquele que o 

segurador e segurado ajustaram, visto que o cálculo do valor do prêmio é 

proporcional ao risco assumido, não se podendo estender a cobertura 

garantida pela apólice a hipóteses outras que não as estipuladas.” (TJ/MG 

– Apelação Cível n. 2.0000.00.520310-7/000. Relator(a): Selma Marques. 

Julgado em 06/09/2005). Assim, conclui-se que a cláusula limitadora de 

cobertura prevista em condições gerais pactuada de forma clara e de fácil 

compreensão não é ilegal ou abusiva, sendo inviável obrigar a seguradora 

a indenizar por risco não contratado, sob pena de quebra do caráter 

atuarial que vincula a fixação do prêmio à cobertura prevista. Por tudo 

isso, firmei convicção de que a parte autora não tem o direito reclamado 

na inicial, impondo-se, destarte a improcedência da ação. Com estas 

considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais na 

ação de cobrança c/c danos morais proposta Jackson Campos de Jesus - 

ME em face de Tokio Marine Seguradora S/A, ambos qualificados nos 

autos e em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I 

do CPC. Em consequência, em atendimento ao princípio da sucumbência, 

condeno a parte autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do 

CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária arbitrada em 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Por fim, determino que seja 

intimado o Estado de Mato Grosso para que tome ciência a respeito do 

valor depositado em juízo a título de multa (ids. 9856360 e 9856370), o qual 

foi revertido em seu favor. Transitada em julgado, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005257-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA ROCHA (AUTOR)

OTICA MUNDIAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005257-10.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 26 

de março de 2018, às 15h00min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 15 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003552-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MARQUES SILVA (AUTOR)

FLAVIO FERNANDES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0012040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003552-11.2016.8.11.0002 

Vistos, em correição. À vista da ausência de comprovação da intimação 

da requerida para a audiência de conciliação, redesigno referido ato para 

o dia 02 abril de 2018, às 13h30min. Intimem-se. Cumpra-se nos ulteriores 

termos a decisão de id. Num. 4144812. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007352-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO DOCE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007352-13.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Homologo para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo celebrado entre as partes Id. 10886219. Contudo, 

analisando referido petitório, verifico que as partes requereram a 

suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo que se deu no 

dia 27.01.2018, data essa já ultrapassada. Em sendo assim, intime-se a 

parte exequente para manifestação nos autos, requerendo o que entender 

de direito. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo sem manifestação nos autos, 

conclusos para extinção do processo. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 

de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003570-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DA CUNHA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT0013212A (ADVOGADO)

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0011642A (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA APOITIA DA CRUZ (RÉU)

HERNANY FERNANDES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003570-32.2016.8.11.0002 

Vistos, em correição. Diante da certidão de Id. 7839791, verifico que o 

pedido de citação por edital não merece prosperar, uma vez que não há 

nos autos comprovação do exaurimento das possibilidades do autor em 

tentar localizar o endereço da parte requerida, sendo que a jurisprudência 

neste sentido é farta, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO 

POR EDITAL - INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS - ARTS. 231 E 

232 DO CPC - Antes de ser considerado "ignorado" ou "incerto" o 

endereço do réu, devem, primeiramente, ser esgotadas todas as 

possibilidades de encontrá-lo. É precipitada a citação editalícia antes de 

que, ao menos, o autor procurasse obter o endereço do demandado junto 

a órgãos públicos, como o TRE, o drf e o Detran. Declarada a nulidade do 
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processo a partir da citação ficta, por inobservância do prescrito nos arts. 

231 e 232 do CPC suscitada de ofício pelo relator, prejudicado o exame do 

apelo. Unânime. (TJDF - APC 20000110281546 - 2ª T.Cív. - Rel. Des. Waldir 

Leôncio Junior - DJU 24.05.2005 - p. 148). O Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no mesmo sentido tem decidido in literis: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

CITAÇÃO POR EDITAL - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 231, INCISOS I E II, 

DO CPC - ENDEREÇO CONHECIDO DO EXECUTADO - NÃO ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU - SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. É nula a citação por edital, se, 

previamente, não foram esgotados todos os meios possíveis para a 

localização do réu. (Recurso de Apelação número 48526; Des. Rel. 

Sebastião de Moraes Filho; Ano 2008). Ante o exposto, indefiro o pedido 

de citação por edital. Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no 

feito. Prazo 10 (dez) dias. Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008496-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN GODOI VENTURA MENEGAO OAB - MT0014709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008496-22.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se de Cumprimento de Título Judicial, cuja 

matéria é de competência absoluta da Vara Especializada de Família e 

Sucessões para apreciação e julgamento deste feito. Sendo assim, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, determinando 

sua remessa a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões 

desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso 

requer. Várzea Grande/MT, 19 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 243469 Nr: 4592-55.2010.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON DOS SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, 

UNIÃO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - 

OAB:10535, Thiago Ortiz Arantes - OAB:11194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETTINATE RIBEIRO 

FROES - OAB:MT 17.734, GÉLISON NUNES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

9833A, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:MT 13.786, 

SANDRA MARA DE ALMEIDA - OAB:10.658/MT

 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.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003156-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, CLÁUDIO DA SILVA propôs “Ação Ordinária de 

Cobrança/Reclamação Trabalhista” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando que foi contratado em 08/03/2010 para exercer o 

cargo de gari sendo dispensado imotivadamente em 13/10/2014. Assinala 

que houve sucessivas prorrogações de contratos, alegando a nulidade 

dos contratos temporários, com o pagamento das verbas rescisórias 

concernentes às férias anuais acrescidas de 1/3, o recolhimento do FGTS 

e adicional de insalubridade, com apoio nos documentos em anexo. Citado, 

o Município de Várzea Grande deixou decorrer o prazo sem apresentar 

contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação 

probatória. Ainda que não apresentada a contestação pela parte Ré, como 

observado pela autora, inaplicável a pena de revelia por tratar-se de 

induvidoso interesse público envolvido, de natureza indisponível. No mais, 

verifico que a parte autora, contratado temporariamente para o exercício 

da função de gari, ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação 

da Fazenda Pública ao pagamento, em seu favor, do pagamento de férias 

integrais dos períodos de 2010/2014 e férias proporcionais de 07/12 avos, 

acrescidos do terço constitucional, ao pagamento do FGTS, não pago, 

durante todo o período da contratação; das diferenças salariais que teriam 

advindo do não recebimento do adicional de insalubridade e seus reflexos 

em outras verbas salariais; horas extras e seus reflexos; férias 

acrescidas do terço constitucional; décimo terceiro salário. “In casu”, “ab 

initio”, cumpre-se asseverar que resta configurada a nulidade da 

contratação realizada pelo ente público, pois se trata de contrato 

temporário, para atender a excepcional interesse público, cujo prazo inicial 

ocorrido no ano de 2010, foi prorrogado inúmeras vezes, restando 

demonstrado que ocupou o cargo de gari de 08/03/2010 a 01/11/2010; 

23/04/2011 a 30/12/2011; 02/01/2012 a 31/03/2012; 02/04/2012 a 

30/04/2012; 02/05/2012 a 31/12/2012; 02/01/2013 a 31/12/2013; 

02/01/2014 a 28/02/2014; 01/03/2014 a 30/08/2014; 01/09/2014 a 

30/09/2014 e 01/10/2014 a 13/10/2014. O instituto da contratação 

temporária, não obstante sua importância para a garantia do 

funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, comumente é 

utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos Públicos para o 

preenchimento de funções públicas que deveriam ser permanentes. É o 

que se verifica no caso em comento, porquanto descaracterizado o 

caráter temporário e excepcional do contrato por tempo determinado. Isto 

porque, a Lei Municipal nº 2.613/2003, autoriza o chefe do Poder 

Executivo Municipal a efetuar a contratação de pessoal por tempo 

determinado de até dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo 

período (artigo 4º) na hipótese de qualquer atividade que necessite ser 

assegurada pelo Poder Público, como a manutenção dos serviços públicos 

nas secretarias municipais (artigo 2º, inciso IV, alínea d). Dessa forma, 

apresenta-se de fato nula a contratação temporária ora discutida, por 

desatender aos requisitos deste tipo de vínculo, tendo em vista o art. 37, 

IX, da CF/88 e a legislação municipal citada. Não existindo a má-fé da 

contratada, como na hipótese discutida nos autos, a nulidade produzirá 

efeitos “ex tunc”, ou seja, não retroagirá para prejudicar o servidor, que 

será exonerado da obrigação de restituir à Administração os valores que 

percebeu, tendo ainda direito ao recebimento de eventual saldo de salário 

existente e o FGTS. Sobre o tema a lição de Celso Antônio Bandeira de 

Mello: “Na conformidade desta perspectiva, parece-nos que efetivamente 

nos atos unilaterais restritivos da esfera jurídica dos administrados, se 

eram inválidos, todas as razões concorrem para que sua fulminação 

produza efeitos "ex tunc", exonerando por inteiro quem fora 

indevidamente agravado pelo Poder Público das consequências onerosas. 

Pelo contrário, nos atos unilaterais ampliativos da esfera jurídica do 

administrado, se este não concorreu para o vício do ato, estando de 

boa-fé, sua fulminação só deve produzir efeitos "ex nunc", ou seja, depois 

de pronunciada” (Manual de direito administrativo, 32ª Ed., p. 492). No 

entanto, não faz jus o servidor a qualquer outra verba, seja rescisória, 

sejam aquelas listadas no art. 7º da CF/88, tal como decidiu, em regime de 

repercussão geral, o STF: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 
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658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 

15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Ou seja, nos termos do 

entendimento da Suprema Corte o servidor teria direito a eventual saldo de 

salário, além de se aplicar aos casos de contratação irregular ainda o art. 

19-A da Lei 8.036/90, o qual preconiza: “Art. 19-A. É devido o depósito do 

FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja 

declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição 

Federal, quando mantido o direito ao salário.” Assim, não faz jus a parte 

Autora ao pagamento de adicional de insalubridade e seus reflexos sobre 

outras verbas salariais; horas extras e seus reflexos; férias vencidas 

acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. Não faz, 

ainda, jus ao pagamento de saldo de salários, pois não foi tal pedido 

formulado na inicial, ressalvando seu direito ao percebimento do FGTS nos 

termos acima expostos. Diante do exposto, julgo procedente, em parte, o 

pedido formulado na presente ação, para declarar a nulidade do contrato 

administrativo firmado entre as partes e reconhecer o direito da parte 

Autora ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante todo o 

período laborado, observada a prescrição, sobre os quais devem incidir 

correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de 

mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte 

sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. 

Diante da sucumbência recíproca, mas como a parte Autora decaiu da 

maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo 

único do art. 86, condeno a parte Autora nas custas e honorários de 

advogado que arbitro em 4% do valor dado a causa, observado quanto a 

exigibilidade, a gratuidade de justiça a ela deferida. Por imposição do 

disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o 

duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao reexame necessário pelo 

Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não 

exceção do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC), independentemente de 

eventuais recursos voluntários. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000246-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ZANESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte Autora para 

impugnar a contestação de ID 11811141, no prazo de 15 (quinze) dias. 21 

de fevereiro de 2018 NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA Técnico Judiciário 

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004638-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIOMAR JOSE RIBEIRO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

nesta data, procedo a intimação da parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, conforme despacho a seguir transcrito: "(...) 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica." 21 de fevereiro de 2018 NEIRTON 

FERREIRA DE ALMEIDA Técnico Judiciário 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: TELEFONE: (65) 36888400

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001205-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALBA TERCIA MORAIS CURADO (REQUERENTE)

VANIR AUXILIADORA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002831-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Em atenção ao Ofício Circular nº 02/2018/NUGEP/VQS, referente à 

decisão que comunica a afetação dos Recursos Especiais nº 
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1.692.023/MT e 1.699.851/TO e dos Embargos de Divergência em Recurso 

Especial nº 1.163.020/RS, como representativos de controvérsia (tema 

986), determinando a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a mesma questão ora afetada, 

que consiste na inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 

1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendam-se os presentes 

até que seja dirimida a controvérsia. Aguarde-se no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, a manifestação da parte interessada. Às 

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001274-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e bem representadas. Lícito o interesse. Processo 

em ordem, concorrendo interesse processual. Não havendo nulidade ou 

irregularidade a verificar-se, julgo-o saneado. Informem as partes se 

concordam com o julgamento antecipado ou especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando em detalhes a pertinência e a utilidade 

delas. Pedido de produção de prova oral deverá vir acompanhado do rol 

de testemunhas. Eventuais pedidos de prova formulados na inicial ou em 

sede de contestação deverão ser ratificados sob pena de preclusão. 

Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005142-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO BENTO DE LIMA (AUTOR)

ANA CRISTINA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RÉU)

REDETV INTERACTIVE LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Passo a sanear o feito. Afasto a preliminar alegada pelo requerido 

Google Brasil Internet Ltda. da revogação da justiça gratuita, visto que 

para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a afirmação do 

interessado de que não está em condições de pagar às custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família. Conforme se observa nos autos, a parte autora apresentou 

declaração de hipossuficiência (Id 8729913). A preliminar da perda 

superveniente do objeto da ação será analisada com o mérito. Partes 

legítimas e adequadamente representadas, havendo interesse no 

prosseguimento do presente processo. Não havendo mais preliminares a 

serem apreciadas, nem irregularidades a serem supridas, dou o feito por 

saneado. Para que não se alegue, posteriormente, cerceamento de 

defesa, determino a intimação das partes, por seus advogados 

constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que pretendem 

produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de produção 

de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001015-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICEA ROSA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados. Trata-se de 

ação de benefício previdenciário – aposentadoria por idade rural c/c 

pedido de antecipação de tutela liminar inaudita altera pars em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 

com apoio nos documentos anexados. É a síntese. Fundamento e decido. 

Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela. Conquanto as 

alegações formuladas na inicial se revistam de aparente plausibilidade e 

denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, de que 

eventual provimento antecipatório no presente caso será inegavelmente 

irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. Assim, caso o 

magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida seria quase 

impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a sentença 

fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, viola 

frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa atividade na fase inicial do processo, devendo ser 

corroboradas com prova testemunhal consistente, colhida sob o crivo do 

contraditório durante a instrução probatória. Posto isso, seja em face do 

preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007533-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERBSON BATISTA DA SILVA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009148-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA LEONARDA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a emenda da inicial. Em sede de mandado de segurança, a 

competência para o processamento e julgamento do processo é definida 

segundo a hierarquia funcional da autoridade coatora e sua sede 

funcional. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL 

- COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DOMICÍLIO DA 

AUTORIDADE COATORA. (...) 3. "A competência para processamento e 

julgamento da ação mandamental é determinada pelo domicílio da 

autoridade apontada coatora. Trata-se de competência absoluta e, 

portanto, improrrogável". (in REO 19970100047039-0/MT, Rel. Des. Fed. 

Maria Do Carmo Cardoso, 6ª Turma, DJ 07.05.2002, p. 205). 4. Verifica-se 

que a sede da autoridade impetrada - Presidente do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia - COFEA -, é aqui em Brasília/DF, competindo, 

portanto, à Seção Judiciária do Distrito Federal o processamento e o 

julgamento do mandado de segurança. 5. Agravo regimental não provido.” 

(TRF-1 - AGA: 322567420134010000 AP 0032256-74.2013.4.01.0000, 

Relator: Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, Data de 

Julgamento: 14.01.2014, Data de Publicação: e-DJF1 p.973 de 24.01.2014 - 

Destaquei). Desta forma, em se tratando de mandado de segurança, a 

competência absoluta se fixa pelo local onde estiver sediada a autoridade 

apontada como coatora. Isto posto, reconheço a incompetência absoluta 

deste juízo e, de ofício, declino de minha competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar, devendo os autos serem remetidos à uma 

das Varas Especializadas de Fazenda Pública de Cuiabá-MT, com as 

anotações de rigor. Intime-se. Cumpra-se, com as baixas e anotações 

necessárias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002828-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONISETE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural entre as partes 

acima identificadas, onde a parte Autora narra que sempre trabalhou nas 

lides rurais, sendo segurada especial da previdência, e que atingiu a idade 

necessária para que lhe seja concedida aposentadoria rural por idade. 

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. A autora apresentou impugnação. 

Em audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal da parte 

Autora, bem como a oitiva de testemunha(s). Encerrada a instrução 

processual. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para obtenção da 

aposentadoria por idade o trabalhador rural referido no artigo 11, VII, da 

Lei nº 8.213/91 precisa comprovar, além da idade mínima de 60 anos 

(homem) e 55 (mulher), o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício pretendido, nos termos do artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, sendo 

que a comprovação poderá ser realizada por prova material plena ou por 

prova testemunhal baseada em início de prova documental. O requisito 

etário restou devidamente preenchido, eis que dos documentos da parte 

Autora verifica-se que contava com mais da idade mínima, quando do 

requerimento administrativo. Para comprovar a qualidade de segurada 

especial, a parte Autora juntou aos autos início de prova material, sendo 

que, inclusive a(s) testemunha(s) ouvida(s), corrobora(m) o alegado na 

inicial, comprovando que a parte Autora sempre laborou na área rural, 

retirando dali o seu sustento e de sua família, não tendo outra fonte de 

renda, coadunando assim, com as demais provas contidas nos autos. O 

termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do requerimento 

administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea “b” da Lei 

8.213/91, observada a prescrição quinquenal. Posto isso, julgo 

procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a fim de condenar a 

Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade, retroativamente à data do requerimento administrativo, 

observada a prescrição quinquenal. Por consequência, resolvo o mérito 

da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em se tratando de 

verba alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da 

probabilidade do reconhecimento definitivo do direito postulado, concedo a 

tutela provisória de urgência, determinando ao INSS que, no prazo de 30 

(trinta) dias, implante o benefício (art. 300 do CPC). Sirva a presente de 

Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência 

de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de aposentadoria por idade rural, instrumentalizando-o com os 

documentos necessários. A correção monetária, aplicada desde a data 

em que cada parcela se tornou devida, com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se 

aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de 

acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem 

nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), a contar da citação. Deixo de condenar a parte Ré no pagamento 

das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 

3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários 

advocatícios, a despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no 

percentual mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser 

apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho 

do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, 

art.85, §3º, I a V). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as 

prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ). Sentença 

não sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I 

do CPC. Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 

do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005491-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLY DE SOUZA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente 

informado no processo, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, em 

razão de carência superveniente, nos termos do artigo 485, inciso IX do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001147-31.2018.8.11.0002 Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Danos Morais Requerente: Sirlei da Silva Pinheiro Requerida: Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT Vistos... Cuida-se de 
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“Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com 

pedido de Tutela Antecipada” proposta por SIRLEI DA SILVA PINHEIRO, 

qualificada nos autos, em face da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – JUCEMAT, Autarquia Estadual, igualmente qualificada, 

por meio da qual se alega que a requerente tentou abrir uma empresa em 

seu nome e, para sua surpresa, constatou que já existia uma registrada 

em seu nome, denominada de SIRLEI DA SILVA PINHEIRO & CIA LTDA-ME, 

do ramo de materiais para construção. Esclarece-se que a requerente 

dirigiu-se até o endereço onde supostamente estaria sediada a empresa e 

lá chegando verificou que não havia ali qualquer tipo de estabelecimento 

comercial e que, ao retornar à sede da requerida, foi informada de que 

não havia naquele órgão nenhuma anotação de irregularidade em relação 

à empresa. Argumenta-se que em 28.3.2017 a requerente registrou um 

Boletim de Ocorrência registrado sob o n. 2017.105.043, perante a 1ª 

Delegacia do Centro de Várzea Grande, onde foi ouvida e se submeteu a 

exame grafotécnico, conforme atestam os inclusos documentos, mas não 

houve conclusão do inquérito policial até a presente data. Afirma-se que 

jamais registrou ou se tornou sócia de qualquer empresa, tendo, por isso, 

se deslocado várias vezes até o órgão requerido com vistas à exclusão 

do seu nome como sócia-proprietária, mas não obteve êxito, o que 

ensejou a propositura da presente ação. Salienta-se que a permanência 

do seu nome como sócia-proprietária da empresa poderá lhe acarretar 

enormes prejuízos, como, por exemplo, o bloqueio de valores em sua 

conta bancária e/ou sofrer execução judicial em decorrência de débitos 

que possam existir. Assim, com suporte no art. 927, do CC, e art. 300 do 

CPC, pleiteia-se a concessão liminar do pleito para o fim de determinar a 

imediata baixa do nome da requerente como sócia-proprietária da referida 

empresa, bem como a desconstituição do registro na junta comercial e, no 

mérito, a procedência do pleito. Junta documentos. É a síntese do 

necessário. Decido. Para a concessão da medida prevista no art. 300 do 

novo Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, 

seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de 

verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Cumpre assinalar que a requerente 

sustenta ter sido vítima de fraude quanto à constituição da empresa em 

seu nome, instruindo a inicial com cópias de documentos pessoais, bem 

como da constituição da sociedade comercial, além de um boletim de 

ocorrência noticiando a suposta fraude. Analisando-se de relance as 

assinaturas da requerente constantes dos referidos documentos, 

observa-se certa semelhança entre elas e, além do mais, nota-se que não 

há divergência de informações entre os dados pessoais da requerente e 

aqueles inseridos na alteração contratual da sociedade limitada, o que 

exige maior dilação probatória com a realização de exame grafotécnico. 

Igualmente não resulta evidenciado o perigo de dano ou prejuízo 

irreparável, caso o pleito só seja concedido ao final da demanda, tendo em 

vista que, segundo se observa dos autos, mais precisamente do boletim 

de ocorrência policial registrado, apesar de constatar a suposta fraude em 

março de 2017, apenas agora a requerente se socorre do Judiciário, há 

mais de ano, portanto, não sustentando, assim, o alegado prejuízo. A 

jurisprudência mato-grossense, ao analisar matéria semelhante, assim se 

posicionou: “APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA — CONTRATO 

SOCIAL DE EMPRESA — ATO CONSTITUTIVO — FRAUDE — 

OCORRÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — CANCELAMENTO DO 

REGISTRO — INADMISSIBILIDADE. Incumbe ao autor provar quanto o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 333, I, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 

1973; artigo 373, I, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015); logo, deve 

demonstrar a ocorrência de fraude em relação à constituição de empresa 

devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – 

JUCEMAT, a fim de ensejar na anulação do respectivo registro. Recurso 

não provido.” (TJMT – Ap 33949/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.4.2016, p. DJe 

26.4.2016) Logo, não restando aclarados os requisitos necessários, 

impõe-se o indeferimento da liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido 

de tutela de urgência em sua modalidade antecipatória, determinando, por 

conseguinte, seja citado a requerida 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 nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 21 de fevereiro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001244-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Procurador Geral do Município de Várzea Grande (IMPETRADO)

 

Autos n. 1001244-31.2018.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Instituto Machado Pereira Impetrados: Município e Secretário de Receitas 

do Município de Várzea Grande Vistos... Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido liminar impetrado pelo INSTITUTO MACHADO 

PEREIRA, pessoa jurídica de direito privado, qualificado nos autos, em face 

do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, na pessoa da Prefeita LUCIMAR 

SACRE DE CAMPOS, e na pessoa do SECRETÁRIO DE RECEITA, por meio 

da qual se alega que a impetrante exerce atividade no ramo de medicina 

ambulatorial com recursos para realização de exames complementes 

desde 24.2.2016 e que, por ter sido atingida pela crise financeira pela qual 

passam as empresas nacionais, tornou-se impontual com o recolhimento 

de tributos. Esclarece-se que, em virtude do inadimplemento, a impetrante 

encontra-se impedida de exercer seu direito, uma vez que não está mais 

autorizada a emitir notas fiscais através do sistema da Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande – Secretaria de Receita Estadual – Setor de Tributos. 

Argumenta-se que inexiste qualquer formalização negativa e que ao abrir 

o site de emissão de notas fiscais não consta o campo “Opção de 

Emissão de Notas Fiscais”, consoante se observa do incluso extrato do 

site de nota fiscal serviço eletrônico da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande, ferindo, assim, direito líquido e certo da impetrante, uma vez que a 

emissão de notas fiscais não pode estar condicionada à pontualidade no 

recolhimento de tributos. Assim, com suporte no art. 5º, LXIX, c/c o 

parágrafo único do art. 170, ambos da CF, requer, liminarmente, a 

concessão da segurança, para o fim de determinar à autoridade coatora a 

imediata liberação da emissão de notas fiscais e, no mérito, a confirmação 

da liminar, declarando-se a ilegalidade do ato coator. Junta documentos. É 

o relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 12.016, de 7.8.2009, 

que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “(...) que se suspenda o ato 

que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Mais 

usualmente conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente, indispensável é a constatação desses dois requisitos 

para que se obtenha o deferimento do pedido liminar em mandado de 

segurança. No caso dos autos, pelo que se observa dos documentos 

trazidos com a inicial, a impetrante atua no ramo de atividade médica 

ambulatorial com recursos para realização de exames complementares e, 

que, por passar por dificuldades financeiras, tornou-se inadimplente no 

recolhimento de tributos, o que, segundo a inicial, ensejou o bloqueio da 

emissão de notas fiscais pela autoridade coatora. Os referidos 

documentos também dão conta de que não foi possível a emissão de 

notas fiscais pelo sistema eletrônico, assim se inferindo do “Print Screen” 

anexado à página 21 e abstraído do site da Prefeitura Municipal em 

20.2.2018, mais precisamente no campo “CONSULTA NOTA FISCAL 

SERVIÇOS ELETRÔNICA”, onde se observa a seguinte mensagem: 

“INFORMAÇÃO: Consulta não encontrada! O Supremo Tribunal Federal 

adotou posicionamento que veda medidas restritivas à atividade do 

contribuinte, em especial providências coativas que dificultem ou impeçam 

o desempenho da atividade, sob pena de se ferir o princípio do livre 

exercício de sua atividade econômica (parágrafo único, art. 170, CF), in 

verbis: “Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em 

débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e 

exerça suas atividades profissionais.” A jurisprudência pátria, na mesma 

linha do entendimento firmado pelo STF, tem se posicionado no sentido de 

que o condicionamento de emissão de notas fiscais ao adimplemento de 

débitos fiscais fere direito líquido e certo do contribuinte, uma vez que a 

Administração Pública dispõe de meios próprios para a cobrança de seus 

créditos. A título de exemplificação, transcrevo, a seguir, os seguintes 

arestos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
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FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E TUTELA 

ANTECIPADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - INOCORRÊNCIA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – 

NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – 

CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL DO 

CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO 

DE TRIBUTO QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - OFENSA AOS ART. 170, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA CARTA MAGNA E SÚMULA 547 DO STF – 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDOS 

IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO – MODERAÇÃO – 

MANTENÇA DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 

(...) 2 - Mostra-se abusiva e ilegal a negativa do Fisco Municipal que 

condiciona a emissão de talonários de Notas Fiscais ao pagamento de 

débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente 

Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus 

créditos. 3 – A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de 

tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é 

ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais 

Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da Carta Magna e da 

Súmula 547/STF. (...).” (TJMT – Ap 77776/2014, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.9.2015, DJE 

16.9.2015 – destaquei). “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

–MANDADO DE SEGURANÇA – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – 

NEGATIVA PELO FISCO – CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO 

DE DÉBITOS – ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – 

ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Configura-se ilegal o ato 

do Fisco Municipal que condiciona a emissão de notas fiscais ao 

pagamento de débitos correspondentes, dado que a Administração Pública 

dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.” ((TJMT - 

ReeNec 74116/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2014, DJE 29.4.2014 - destaquei). 

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -EMISSÃO DE 

NOTAS FISCAIS VINCULADA À EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS 

EM DÉBITO - VEDAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA COBRANÇA DE 

IMPOSTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A vinculação de autorização 

de emissão de notas fiscais à exigência de prévio pagamento de tributos 

em débito se mostra incompatível com a ordem constitucional. 2. Esse meio 

coercitivo de cobrança de imposto coloca em risco a atividade econômica 

do contribuinte. 3. Sentença mantida. (TJMG - Reexame Necessário-Cv 

1.0188.13.007733-5/001, Rel. Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, j. 

12.3.2015, publicação da súmula em 19.3.2015 - destaquei). Como se vê, 

a matéria em exame está amparada por regra constitucional do livre 

exercício de atividade econômica, sendo a liberação da emissão de notas 

fiscais imprescindível para o pleno exercício das atividades laborativas da 

impetrante. Daí a fumaça do bom direito. Quanto ao perigo da demora de 

uma decisão tardia igualmente restou evidenciado, na medida em que a 

proibição de emissão de notas fiscais privará a impetrante/contribuinte da 

prática de suas atividades comerciais, causando-lhe prejuízos 

irreparáveis, já que inviabilizará o pleno exercício de suas atividades. Em 

face do exposto, defiro a liminar, para o fim de ordenar à autoridade 

coatora que libere imediatamente a emissão de notas fiscais à impetrante, 

sob pena de incidência das normas do art. 26 da Lei n. 12.016/09. 

Intime-se e notifique-se a autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, I, da 

Lei n. 12.016/09, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, 

cumprindo-se, no mais, o estabelecido no inciso II do citado artigo. Em 

seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, ouvindo-se o 

Ministério Público em 10 (dez) dias. Várzea Grande-MT, 21 de fevereiro de 

2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001176-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

INSPETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 

(IMPETRADO)

 

Autos n. 1001176-81.2018.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda-EPP Impetrados: Secretário de 

Gestão Fazendária do Município e Inspetor de Tributos Vistos... Cuida-se 

de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado pela empresa 

MATO GROSSO SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA-EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, qualificada nos autos, em face do SECRETÁRIO DE 

GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE; DO 

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA e do INSPETOR DE 

TRIBUTO, por meio da qual se alega que a impetrante é uma franqueada da 

empresa DEKRA no Estado de Mato Grosso, com estabelecimento 

comercial no Município de Várzea Grande-MT, tendo como atividade 

empresarial a prestação de serviços de vistorias veiculares, inspeção de 

risco, regulação de sinistros etc. Esclarece-se que as notas fiscais dos 

serviços executados são emitidas quinzenal e mensalmente e 

encaminhadas aos clientes-seguradoras para o devido pagamento. 

Contudo, assevera-se que em meados do mês de janeiro de 2018 a 

impetrante foi surpreendida com o bloqueio da emissão de notas fiscais, 

descobrindo-se, posteriormente, que o impedimento se deu como forma de 

obrigá-la ao pagamento da primeira parcela do último parcelamento de 

débitos fiscais realizado com a autoridade coatora. Argumenta-se que no 

final do ano de 2017 a impetrante passou por sérios problemas financeiros 

que a impossibilitou de adimplir a primeira parcela do último parcelamento 

de débitos fiscais acordado com os impetrados. Sustenta-se que tal 

prática é ilegal, fere direito líquido e certo, e vem ocasionando sérios 

problemas de receitas e comerciais à impetrante, uma vez que a proibição 

de emissão de notas fiscais refletirá diretamente no pagamento da folha 

de salários de empregados, dos prestadores de serviços, bem como no 

adimplemento do aluguel do imóvel onde se encontra situado o 

estabelecimento comercial, violando, assim, o princípio do livre exercício 

de sua atividade econômica, nos termos do parágrafo único do art. 170 da 

Constituição Federal. Pede-se, assim, em caráter liminar, a concessão da 

segurança, para o fim de determinar à autoridade coatora a imediata 

liberação da emissão de notas fiscais e, no mérito, a confirmação da 

liminar, declarando-se a ilegalidade do ato coator. Junta documentos. É o 

relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 12.016, de 7.8.2009, que 

ao despachar a inicial, o juiz ordenará “(...) que se suspenda o ato que 

deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Mais 

usualmente conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente, indispensável é a constatação desses dois requisitos 

para que se obtenha o deferimento do pedido liminar em mandado de 

segurança. No caso dos autos, pelo que se observa dos documentos 

trazidos com a inicial, a impetrante atua no ramo de prestadora de 

serviços de vistorias veiculares, inspeção de risco e regulação de 

sinistros e, que, por passar por dificuldades financeiras, tornou-se 

devedora de débitos fiscais, que foram parcelados, mas, mesmo assim, 

não honrados, o que, segundo a impetrante, ensejou o bloqueio da 

emissão de notas fiscais pela autoridade coatora. Os referidos 

documentos também dão conta de que a impetrante passou por situação 

semelhante no início do ano de 2017, o que ocasionou o bloqueio da 

emissão de notas fiscais, assim se inferindo do “Print Screen” anexado na 

página 16, onde se vê no campo “Emitir Nota” a mensagem “o prestador 

não está autorizado a emitir notas fiscais” (sic), bem como do e-mail 

juntado na página 51, emitido ao Inspetor de Tributos, informando o 

pagamento das três guias emitidas na Central ISSQN, bem como 

solicitando a liberação da emissão de notas fiscais tão logo comprovado 

os pagamentos. Os “Print Screen” anexados às páginas 49-50 e 

abstraídos do site da Prefeitura Municipal demonstram a tentativa frustrada 

da impetrante na emissão de notas fiscais em 7.2.2018, assim se 

visualizando no campo “CONSULTA NOTA FISCAL SERVIÇOS 

ELETRÔNICA”, onde se observa a seguinte mensagem: “INFORMAÇÃO: 

Consulta não encontrada! O Supremo Tribunal Federal adotou 

posicionamento que veda medidas restritivas à atividade do contribuinte, 

em especial providências coativas que dificultem ou impeçam o 

desempenho da atividade, sob pena de se ferir o princípio do livre 

exercício de sua atividade econômica (parágrafo único, art. 170, CF), in 

verbis: “Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em 
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débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e 

exerça suas atividades profissionais.” Os tribunais estaduais, na mesma 

linha do entendimento firmado pelo STF, têm se posicionado no sentido de 

que o condicionamento de emissão de notas fiscais ao adimplemento de 

débitos fiscais fere direito líquido e certo do contribuinte, uma vez que a 

Administração Pública dispõe de meios próprios para a cobrança de seus 

créditos. A título de exemplificação, transcrevo, a seguir, os seguintes 

arestos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E TUTELA 

ANTECIPADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - INOCORRÊNCIA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – 

NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – 

CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL DO 

CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO 

DE TRIBUTO QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - OFENSA AOS ART. 170, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA CARTA MAGNA E SÚMULA 547 DO STF – 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDOS 

IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO – MODERAÇÃO – 

MANTENÇA DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 

(...) 2 - Mostra-se abusiva e ilegal a negativa do Fisco Municipal que 

condiciona a emissão de talonários de Notas Fiscais ao pagamento de 

débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente 

Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus 

créditos. 3 – A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de 

tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é 

ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais 

Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da Carta Magna e da 

Súmula 547/STF. (...).” (TJMT – Ap 77776/2014, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.9.2015, DJE 

16.9.2015 – destaquei). “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

–MANDADO DE SEGURANÇA – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – 

NEGATIVA PELO FISCO – CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO 

DE DÉBITOS – ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – 

ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Configura-se ilegal o ato 

do Fisco Municipal que condiciona a emissão de notas fiscais ao 

pagamento de débitos correspondentes, dado que a Administração Pública 

dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.” ((TJMT - 

ReeNec 74116/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2014, DJE 29.4.2014 - destaquei). 

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -EMISSÃO DE 

NOTAS FISCAIS VINCULADA À EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS 

EM DÉBITO - VEDAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA COBRANÇA DE 

IMPOSTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A vinculação de autorização 

de emissão de notas fiscais à exigência de prévio pagamento de tributos 

em débito se mostra incompatível com a ordem constitucional. 2. Esse meio 

coercitivo de cobrança de imposto coloca em risco a atividade econômica 

do contribuinte. 3. Sentença mantida. (TJMG - Reexame Necessário-Cv 

1.0188.13.007733-5/001, Rel. Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, j. 

12.3.2015, publicação da súmula em 19.3.2015 - destaquei). Como se vê, 

a matéria em exame está amparada por regra constitucional do livre 

exercício de atividade econômica, sendo a liberação da emissão de notas 

fiscais imprescindível para o pleno exercício das atividades laborativas da 

impetrante. Daí a fumaça do bom direito. Quanto ao perigo da demora de 

uma decisão tardia igualmente restou evidenciado, na medida em que a 

proibição de emissão de notas fiscais privará a impetrante/contribuinte da 

prática de suas atividades comerciais, causando-lhe prejuízos 

irreparáveis, já que inviabilizará o pleno exercício de suas atividades. Em 

face do exposto, defiro a liminar, para o fim de ordenar à autoridade 

coatora que libere imediatamente a emissão de notas fiscais à impetrante. 

Intime-se e notifique-se a autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, I, da 

Lei n. 12.016/09, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações. Em 

seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, ouvindo-se o 

Ministério Público em 10 (dez) dias. Várzea Grande-MT, 20 de fevereiro de 

2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008317-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINETE FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Diante do desinteresse das partes na composição consensual, 

cancelo a audiência de conciliação designada para o dia 21 de fevereiro 

de 2018, às 14h15min. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334872 Nr: 3378-87.2014.811.0002

 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: EASDS, MARCIA SOBRAL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

EVERTON ALEXANDRE SOBRAL DOS SANTOS, menor impúbere, 

representado por sua genitora MÁCIA SOBRAL CARDOSO, devidamente 

qualificada nos autos, propôs "Ação de Execução Baseado em Título 

Judicial" em face do ESTADO DE MATO GROSSO, igualmente qualificado, 

objetivando o recebimento da quantia de R$ 205.486,93 (duzentos e cinco 

mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos) 

correspondente à multa diária de 378 dias pelo descumprimento da ordem 

judicial.

 Regularmente citado, o executado não opôs embargos, tendo, por isso, 

sido expedida Requisição de Precatório (fls. 65-70), que foi pago, segundo 

se infere do documento de fl. 88.

É o relatório.

Decido.

Tendo o débito exequendo sido efetivamente pago, com fulcro no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito com baixas e anotações de 

costume.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 381402 Nr: 27805-51.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei n. 

8.213/91 julgo procedente o pedido formulado na inicial a fim de ordenar o 

restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cessação (25.6.2014)[1], 

descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto 

no art. 40 da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno, ainda, o 

INSS, a submeter o autor ao processo de reabilitação, nos termos do art. 

100, da Lei n. 8213/91, devendo este sujeitar-se aos exames periódicos 

realizados pela Autarquia Federal. As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas pelo IPCA-E, a partir da 

sentença, e acrescido de juros conforme os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/09, descontando eventuais valores já pagos pelo INSS.Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001).Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às 
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parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte 

na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo profissional e 

o razoável tempo exigido para os seus serviços.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 90710 Nr: 556-09.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSA ADRIANA DAMASCENO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL EVENTOS LTDA, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, RICARDO MALDONADO CESPEDES, DEPUTADO 

JOSE CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428, JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT, SILVIA CRISTINA PAIM 

BIASI - OAB:9.262, SONIA ROSA PAIM BIASI - OAB:OAB 4334B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10.546, EDUARDO MAHON - OAB:6363

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação, 

estabelecendo como devido pelo ente público municipal, a título de 

honorários advocatícios, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como 

determinando que os débitos sejam atualizados pelo IPCA-E, da sentença, 

e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, com 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09.Condeno a exequente ao pagamento 

de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, 

suspendendo, todavia, a condenação, em virtude da gratuidade deferida 

(art. 98, § 3º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 220098 Nr: 382-92.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURINIL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido retro, tendo em vista que até o presente momento não 

houve intimação pessoal dos representantes do Estado de Mato Grosso, 

diante disso, determino seja o ente público intimado para cumprimento da 

decisão judicial no prazo de 72 (setenta e duas) horas ou prestar 

informações acerca da impossibilidade de fazê-lo, na pessoa do 

Excelentíssimo Governador do Estado e do Secretário de Estado de Saúde 

para cumprirem, imediatamente, a obrigação assinalada na sentença 

judicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 298782 Nr: 19336-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MEZZOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Pelo que se observa da planilha apresentada pelo exequente de fls. 

301-307 o débito foi atualizado apenas pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC e os juros moratórios aplicados no percentual 

equivalente a 1% ao mês, em confronto, portanto, com o que foi 

determinado no acórdão de fls. 123-131, de que a correção monetária, por 

sua vez, deve ser calculada sobre o Índice Nacional do Preço do 

Consumidor - INPC até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova 

redação ao art. 1º- F da Lei 9.494/1997, quando passarão a incidir o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, e os juros moratórios, devidos a 

partir da citação, deverão ser aplicados os Índices Oficiais de 

Remuneração Básica (TR), cabendo ressaltar, ainda, que o ente público 

se insurge contra os juros e a correção monetária aplicados na 

elaboração do cálculo do exequente.

 Assim, tendo ambas as partes pleiteado que os autos sejam remetidos à 

Contadoria Judicial para a conferência quanto aos indexadores utilizados, 

determino seja encaminhado a Contadoria Judicial para atualização do 

cálculo, com os índices de juros e correção monetária estabelecidos no 

acórdão de fls. 123-131, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005171-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO 

VÁRZEA GRANDE , 21 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: 1005171-39.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: LILIAN 

CALDAS RODRIGUES - MT0018838A 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)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001953-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY GONZAGA CORGOZINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/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: 1001953-37.2016.8.11.0002 REQUERENTE: DARCY GONZAGA 

CORGOZINHO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, 

por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme previsto 

no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000785-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA NOGUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO/CUIABÁ (IMPETRADO)

UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAM Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE IMPETRANTE, para no prazo legal, comprovar nestes 

autos o recolhimento do valor da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a 

s e r  r e a l i z a d o  c o m  a c e s s o  a o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Informo que este 

PJe permanecerá aguardando a comprovação do referido depósito para 

devido cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva 
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Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DOS REIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - MT0015578A 

(ADVOGADO)

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000178-84.2016.8.11.0002 REQUERENTE: JANAINA DOS REIS 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela conversão da 

URV (Unidade Real de Valor em face do Município de Várzea Grande, 

onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 434/94, 

posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi observado em 

seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito inicial para 

condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 11,98% aos 

vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da conversão dos 

valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento das diferenças 

relativas à incorporação, com repercussão sobre os adicionais temporais, 

férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, 

observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou documentos. 

Regularmente citado, a parte Ré não apresentou contestação. É o 

relatório. Decido. O feito em questão comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito. Ao 

contrário do que vinha decidindo, assim como, consoante posicionamento 

firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado, entendo por 

desnecessária a produção de prova pericial quando a sentença 

determinar a apuração de eventual defasagem em fase de liquidação de 

sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de 

direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto 

o processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas 

e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 85, § 3º, I 

do CPC). A correção monetária incidirá a partir do vencimento da 
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obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a 

condenação retro mencionada, os juros moratórios devem corresponder 

aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 

1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem 

efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá ser calculada com base 

no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. Decorrido o prazo 

para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003172-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO 

VÁRZEA GRANDE , 21 de fevereiro de 2018. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para indicar corretamente os 

dados das testemunhas arroladas para cadastramento e intimação, quais 

sejam: número do CPF e CEP, sob pena de impossibilidade da intimação por 

falta de elementos essenciais para realização do referido ato. Processo: 

1003172-51.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: MARCELA 

NASCIMENTO DE SOUZA Parte Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. IZABELA GOMES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: - TELEFONE: 

(65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007574-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELITA ROSA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO 

VÁRZEA GRANDE , 21 de fevereiro de 2018. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para requerer o que de 

direito. Nº DO PROCESSO: 1007574-78.2017.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) 

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - 

MT0009508A-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)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001014-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LASSI GONCALVES PIMENTEL (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1001014-86.2018.8.11.0002 REQUERENTE: LASSI GONCALVES PIMENTEL 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 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 

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. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO CALIXTO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 

1001010-49.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ALBINO CALIXTO DE BARROS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 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 

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. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001016-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MORAES GRACEZ DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1001016-56.2018.8.11.0002 REQUERENTE: MAGNO MORAES GRACEZ DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

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 

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 
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ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000987-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA DAS DORES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000987-06.2018.8.11.0002 AUTOR: NAGILA DAS DORES 

SILVA RÉU: 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: 1002316-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID PAULA MOURA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes para 

comparecerem à perícia designada para o dia 28/04/2018, às 8h40min, a 

ser realizada na 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 Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003464-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA LUCIA SOARES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI OAB - MT0014020A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Educação Municipio Varzea Grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

RENATA LUCIA SOARES (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003464-36.2017.8.11.0002 IMPETRANTE: RENATA LUCIA 

SOARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO VARZEA 

GRANDE Vistos. Manifeste-se a parte impetrante acerca da petição ID 

10882758. Int.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 330996 Nr: 27288-80.2013.811.0002

 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: DELZINHA DA SILVA BELIZÁRIO, CLAUDINEIA 

GONÇALINA DE ARAUJO, LENIL CONCEIÇÃO DE CAMPOS, CATARINA 

RODRIGUES DE SALES TEIXEIRA, DELMIRA LEITE DE LIMA, TEREZA 

LUCINDA DOMINGOS DIESEL, ELMIRA TEIXEIRA DE DEUS, ELAINE 

CRISTINA DE ARRUDA E SILVA, TELMA DONATILA DE OLIVEIRA 

CAMARGO, EDSON REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da diferença 

remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real 

para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) 

considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a 

reestruturação da carreira dos Autores, e se esta supriu, por completo, 

eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, 

por arbitramento.Por conseguinte, declaro extinto o processo com 

resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e 

despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 85, § 3º, I do 

CPC).A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça.Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do CPC.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 288198 Nr: 7626-67.2012.811.0002

 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: LENIR FÁTIMA DE BARROS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de realização de maiores estudos, determino a 

inclusão dos presentes autos no plano de ação a ser cumprido no prazo 

de 120 dias (art. 21, inciso V, do Provimento nº 41/2016-CGJ), devendo 

retornar conclusos ao gabinete para que sejam devidamente analisados 

após o término do período correicional.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 89318 Nr: 10845-35.2005.811.0002

 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): ACELIA ANTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Micheline Zanchct Miotto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: benedito rosario alves da 

cunha - OAB:12713, gracielly alves cunha - OAB:12713, Kelly 

domingas amorin da cunha - OAB:18431-e

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 419953 Nr: 21971-33.2015.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: JOÃO DE DEUS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se o requerente acerca da informação de fl. 102 verso.

Expeça-se o necessário.

Int.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 319342 Nr: 15719-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO VILALVA DA MATA, 

ANTÔNIO GREGÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/O

 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: 15719-82.2013.811.0002 – Cód. 319342

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

DENUNCIADO/RÉU: MARCOS PAULO VILALVA DA MATA

ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: Intimar o Réu Marcos Paulo Vilalva da Mata, 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 do acusado – MARCOS PAULO VILALVA DA MATA e 

ANTÔNIO GREGÓRIO DA SILVA, que se realizará no dia 12 de Março de 

2018, às 13h30min, 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:

• Acusado: Marcos Paulo Vilalva da Mata, brasileiro, solteiro, pedreiro, 

Filiação: Ozorico Valeriano da Mata e Maria Salome Vilalva da Mata, data 

de nascimento: 16/12/1982, natural de Cachoeira Dourada/MT, Endereço: 

Rua Corumba, Qd. 27, nº 19, Bairro: Jardim Santo Antônio de Leverger, 

Cidade: Santo Antônio de Leverger/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, 20 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.: 446084 Nr: 9991-55.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON LEITE DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:OAB/MT 9098

 Intimar o advogado Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo (OAB/MT 9098), 

constituído pelo acusado Welison Leite de Barros para que tome 

conhecimento da decisão a seguir transcrita: Vistos. Recebo o recurso, 

eis que tempestivo. Vista as partes para o oferecimento de suas razões e 

contrarrazões, no prazo de 02 (dois) dias (CPP, art. 588). Finalmente, 

conclusos os autos para o juízo de retratação (art.589, parágrafo único). 

Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 447997 Nr: 10923-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARQUE BOABAID, JOSE 

EDMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA, MARCOS 

AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, EDERVALDO FREIRE, CLAUDIOMAR 

GARCIA DE CARVALHO, RONI JOSÉ BATISTA, DIEGO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/O, 

BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:9996/MT, CLEOMAR FERREIRA DA 

SILVA - OAB:15495-B, FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:4455, 

HERNAN ESCUDERO GUTIERRES - OAB:4344/A, HEUDER LIMA DE ASSIS 

- OAB:20006/O, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB:10600, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, mackson douglas boabaid de 

souza - OAB:20201/0

 Intimar Doutor Ardonil Manoel Gonzalez Júnior OAB/MT 4344-A, defensor 

de Helbert de França Silva, e Doutor Hernan Escudero Guitierrez OAB/MT 

4344-A, defensor de Claudiomar Garcia de Carvalho, para que tome 

conhecimento da decisão a seguir transcrita:(...) Vistos.Contudo, os réus 

HELBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO 

não apresentaram as razões recursais, motivo pelo qual determino que 

sejam novamente intimadas as suas defesas para que apresentem as 

razões, no prazo 48 (quarenta e oito) horas. Decorrido o prazo sem 

manifestação, notifiquem-se os acusados Helbert e Claudiomar, para que 

constitua novo defensor no prazo de 05 (cinco) dias, e, não o fazendo 

nomeio a Dra. Odila de Fatima dos Santos, Defensora Pública, para 

prosseguir em suas respectivas defesas.Manifeste-se o MPE acerca do 

requerimento de pp. 2463/2466.

Junte-se cópia de minhas informações (Of. 05/2018/GAB), já 

encaminhadas por malote digital ao Desembargador Relator com as cópias 

das peças que menciona.

Int.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 520977 Nr: 658-40.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES NAZARE DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS
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 AUTOS Nº 658-40.2016.811.0112

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): JAMES NAZARE DE ALCANTARA

INTIMANDO: Réu(s): James Nazare de Alcantara, Cpf: 70315961147, Rg: 

20873263 SSP MT Filiação: Jose Carlos Alcantara dos Santos e Erenildes 

Nazare da Silva, data de nascimento: 12/06/1992, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Nova Mutum, N. 65, Bairro: Jd. 

Renascer, Cidade: Cuiaba-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos 

os termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 451053 Nr: 12354-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RAFAEL DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 2.573

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU DR. CARLOS GARCIA DE ALMEIDA 

OAB/MT Nº 2.573, PARA NO PRAZO DE 03(TRÊS) DIAS APRESENTAR 

MEMORIAIS FINAIS NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 449983 Nr: 11884-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJSDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSICLER NICOLINI - OAB:RS 

36.205

 Código: 449983

Vistos etc.

Ante a certidão de fls. 166, RECEBO o recurso de apelação em ambos os 

efeitos.

Nos termos do art. 1010, parágrafo 1º, do CPC, intime-se o apelado para 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões.

 Com ou sem sem manifestação, nos termos do art. 1010 parágrafo 3º, do 

CPC, remetam-se ao autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de MT, 

grafando nosssas melhores homenagens.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 21 de novembro de 2017.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 471041 Nr: 21711-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luis augusto farsula - 

OAB:18.710 B

 Código: 471041

 VISTOS ETC

O réu apresentou Defesa Preliminar (fls. 67/72) arrolando uma testemunha 

de defesa (fls. 72).

 Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de abril de 2018 

às 14h30min, para oitiva da vitima, as testemunhas de acusação (fls. 07) e 

as de defesa (fls. 72) e o interrogatório do acusado.

 Intimem-se a vitima, as testemunhas de acusação (fls. 07) e as de defesa 

(fls. 72) e o acusado, para comparecerem a audiência designada.

 Ciência ao MPE e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 03 de agosto de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 317202 Nr: 13566-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO FARSULA - 

OAB:18710/B

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO nas 

penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos dos arts. 5º e 7º, da 

Lei n.º 11.340/2006, o réu JOSE APARECIDO DA COSTA, brasileiro, filho 

de Benedito Acelino da Costa e Maria Lopes da Costa, nascido aos 

21/04/76, na cidade de Cuiabá/MT.Passo à dosimetria da pena:Art. 129, § 

9º, CP:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não 

existem nos autos elementos que justifiquem a fixação da pena-base 

acima do mínimo legal, portanto, fixo-lhe a pena-base em 3 (três) meses de 

detenção (CP, art. 129, § 9º). O réu confessou o crime, circunstância que 

atenua a pena, nos termos do artigo 65, III, d, do Código Penal, no entanto, 

deixo de aplicar a redução legal, tendo em vista que a pena já se encontra 

no patamar mínimo legal. Diante da ausência de qualquer outra causa 

modificadora, torno definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção, 

devendo esta ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º). 

1. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente 

sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação do dano, em face da ausência de elementos precisos acerca 

do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo 

cível.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 23 de agosto de 

2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 484480 Nr: 4714-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGMDO, MMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Com esse enfoque, entendo que a fixação estabelecida na sentença 

homologatória está afeiçoada ao binômio legal, não se justificando redução 

no valor da verba alimentar, neste momento, já que o autor não 

demonstrou, de forma satisfatória, a impossibilidade de suportar o valor 

arbitrado na sentença, razão pela qual, indefiro o pedido de antecipação 

da tutela. Nos termos do art. 357, do CPC, passo a sanear o processo: I – 

não há questões processuais pendentes:II - delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de 

prova admitidos:1)Redução dos alimentos III - definir a distribuição do ônus 

da prova:1)Fato constitutivo pelo autor2)Fato impeditivo, extintivo e 

modificativo do direito do autor pela ré.IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito:Alteração do binômio 

possibilidade-necessidade do autor.V - designar, se necessário, audiência 

de instrução e julgamento:Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11 de abril de 2018 às 15h45min. Advirtam-se às partes que, 

nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”.Intimem-se as 

partes e seus advogados. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 16 de fevereiro de 2018.Eduardo Calmon de Almeida 

Cézar Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 505493 Nr: 16682-51.2017.811.0002

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SELMA DE SOUZA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA FELIX ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 16682-51.2017.811.0002 Cód. 505493

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): SELMA DE SOUZA CARNEIRO

RÉU(S): ERIKA FELIX ORMOND

INTIMANDO: Requerido(a): Erika Felix Ormond Filiação: Anisia Ormond, 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Dulcineira Cascão Barbosa, Nº 

424, Cidade: Várzea Grande-MT

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão abaixo transcrita. ADVERTÊNCIA: O não cumprimento de qualquer 

das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na decretação de 

sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei 11.340/06.

RESUMO DA INICIAL: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por SELMA DE SOUZA CARNEIRO, nos termos do 

art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica em um crime apenado pelo Código 

Penal, por parte do requerido ERIKA FELIZ ORMOND, pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando 

configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando:

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA.PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA 

OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de 

trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, 

III, “c”, da Lei 11.340/06).

SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 

23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e 

art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil.

No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao 

agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 

Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06. Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal.

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por SELMA DE SOUZA CARNEIRO, nos termos do 

art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica em um crime apenado pelo Código 

Penal, por parte do requerido ERIKA FELIZ ORMOND, pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando 

configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando:

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA.PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA 

OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de 

trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, 

III, “c”, da Lei 11.340/06).

SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 

23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e 

art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil.

No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao 

agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 
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benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06).

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista que a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça.

INTIMEM-SE as partes.

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública.

Às providências.

 Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 07 de agosto de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

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, Thaisa Marques da 

Costa, Estagiária., digitei.

Várzea Grande - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino

Gestor(a) Judiciário(a) Enunciado 43 do IX Fonavid- Natal

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002105-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA CRISTIANE FERREIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: 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, informe o endereço correto para localização do objeto da penhora, 

bem como 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. Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308198 Nr: 4157-76.2013.811.0002

 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: JOVANE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TÚLIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

.

1. Em consonância com o que dispõe o artigo 450 e seguintes da CNGC, 

DEFIRO o levantamento da importância depositada nos autos (fls. 44 e 46), 

em favor do autor, tal como requerido às fls. 296.

2. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme artigo 450, § 3º da CNGJ.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371062 Nr: 20214-38.2014.811.0002

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO RODRIGUES GOMES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que o processo encontra-se em 

dissonância com a marcha processual adequada, assim, CHAMO O FEITO 

A ORDEM, para tornar sem efeito as decisões de fls. 82 e 84, passo a 

proferir a decisão adequada ao caso.

2. Considerando que o feito fora extinto sem resolução do mérito, tendo 

em vista que o requerido não fora localizado para apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do 

CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3729 Nr: 273-64.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSVAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 7822 Nr: 841-51.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.O.AZEVEDO & M.H fALEIROS AZEVEDO 

LTDA., HELVECIO OLIVEIRA DE AZEVEDO, MARIA HELENA FALEIROS DE 

AZEVEDO

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Sousa - 
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OAB:7397-O

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 63423 Nr: 8706-81.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERCINO INACIO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 93040 Nr: 2661-56.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3959 Nr: 327-30.1998.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CRED. 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIO DOS SANTOS ALELUIA, MARIA 

GERALDA PEREIRA DA SILVA ALELUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 106299 Nr: 2008-20.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ROCHA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 228870 Nr: 9030-61.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA E AUTO PEÇAS SARTOR LTDA, 

ALCIDES HERMINIO SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274722 Nr: 17726-18.2011.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRAÇÃO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORGES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Defiro a expedição de mandado no endereço informado pelo autor em fl. 

109, expeça-se o nacessário.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301958 Nr: 22745-68.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA ME, 

LUIZ ALBERTO BENEDITO SANTANA DA SILVA, DENISE BOEIRA DE 

GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311649 Nr: 7728-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO TRES IRMÃOS LTDA, JOÃO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323078 Nr: 19474-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.D INDUSTRIA DE METAIS LTDA, DIVINA DE 

JESUS ALECRIM DA SILVA, DIEGO RAFAEL MENDES

 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. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 401035 Nr: 11884-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MT - SICREDI S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RUBENS DE CAMPOS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 108375 Nr: 4310-22.2007.811.0002

 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): H F DE CASTILHO NETO, HERMOGENES 

FLORENCIO DE CASTILHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:14.467/MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 223583 Nr: 3786-54.2009.811.0002

 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): DAN DIEGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 310 de 340



3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 255434 Nr: 13457-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUCAS EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208, DIEGO A. VARGAS NUNES - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT, FREDERICO LEONCIO 

GAIVA NETO - OAB:13537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 264820 Nr: 4450-17.2011.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 269779 Nr: 11985-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDE SANTOS DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300771 Nr: 21450-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES IMACULADA LTDA, FLAVIANA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303867 Nr: 24823-35.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELMER KLEBER FARIAS TOSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311636 Nr: 7715-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JOSÉ DOS SANTOS MECÂNICA ME, 

ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 313836 Nr: 10063-47.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. CORREIA DE OLIVEIRA COMÉRCIO - ME, 

JOSÉ APARECIDO CORREIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315117 Nr: 11413-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregório Rodrigues de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, 

MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317309 Nr: 13672-38.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOIZES METELO PERES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320157 Nr: 16541-71.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A COMERCIAL DE PEÇAS LTDA ME

 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. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321281 Nr: 17692-72.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL NORTE IND E COM DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA ME, JONILSON RODRIGUES DA SILVA, ALEMO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome do executado.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação do executado.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433244 Nr: 2958-14.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 
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OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439802 Nr: 6672-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIL CARLOS DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444544 Nr: 9138-46.2016.811.0002

 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): MANOEL NATALINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 1755 Nr: 784-33.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BANDEIRANTES - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMARINHOS JISMARD LTDA, SÉRGIO 

APARECIDO ZANUTTO, IRACY ZANUTTO GOUVEIA HAMAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucinéia Aparecida Munhol 

de Oliveira - OAB:10131

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 16422 Nr: 3299-36.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A (AGÊNCIA DE VÁRZEA 

GRANDE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIVAG FRIGORÍFICO VARZEA GRANDENSE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HELZEL - 

OAB:

 Vistos.

1. Ciente das manifestações que aportaram ao feito em fls. 347/348, 368, 

369/370, 371/372 e 375.

2. Pois bem, em respeito ao Principio do Contraditório, concedo ao autor o 

prazo de 5 dias para que se manifeste acerca do pedido do requerido em 

fls. 347/348.

3. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, remetam-se conclusos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 48569 Nr: 3504-60.2002.811.0002

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, ANA MARIA DE ARRUDA PAULA, ESPÓLIO DE MOACIR 

FRANCISCO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, hei por bem indeferir o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. 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.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 50380 Nr: 5229-84.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 56678 Nr: 2669-38.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALFREDO DA SILVA WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 64752 Nr: 606-50.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVAL LOURENÇO DA CUNHA, OTAVIO 

GOMES MARTINS, CLORINDA MARA BINI G. MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente das petições do exequente em fls. 217/217-v e 218.

2. Pois bem, em que pese a discordãncia do exequente acerca da 

avaliação realizada em fl. 214, constato que a parte não apresentou 

elementos robustos para que infirmem a avaliação realizada. Inexistindo 

vícios capazes de justificar uma nova avaliação.

3. Sobre o assunto trago o julgado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO 

DEAVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E 

VERACIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOART.873DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. O laudo elaborado por auxiliar técnico do Juízo, em 

conformidade com as exigências legais, goza de presunção de 

legitimidade e veracidade, só se admitindonovaavaliaçãonas hipóteses 

descritas noart.873do Código de Processo Civil. 2.O inconformismo da 

parte quanto ao valor atribuído pelaavaliaçãojudicial não constitui fundada 

dúvida apta a ensejar o deferimento denovaavaliação. 3. Recurso 

desprovido. (Acórdão nº 1000638, 07013972820168070000, Relator: 

MARIO-ZAM BELMIRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2017, 

Publicado no DJE: 31/03/2017).

 4. Assim, considerando que o laudo de avaliação realizado pelo senhor 

Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade de e legitimidade, 

INDEFIRO o pedido de nova avaliação do imóvel.

5. Concedo novo prazo de 5 dias para que o exequente se manifeste 

acerca da exceção de pré-executividade de fls. 172/191.

6. Após, conclusos.

7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 81762 Nr: 4194-84.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMECOMM DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, LEANDRO SALA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome do executado.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação do executado.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 109474 Nr: 5352-09.2007.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERELA COMERCIO DE LUBRIFICANTES E 

TRANSPORTES LTDA

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

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a conversão do presente 

feito em execução.

2. Pois bem. Considerando que o feito já tramita na fase de execução, 

deixo de acolher o pedido de conversão postulado às fls. 100/102.

3. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para dar andamento útil ao 

feito, e, em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o exequente para 

requerer o que entender necessário para o deslinde da ação, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 

485, § 1º).

4. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 110800 Nr: 6479-79.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão pelo prazo 

de 01 (um) ano, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de 

penhora até a presente data.

2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com baixas 

somente no relatório estatístico.

3. Havendo manifestação do exequente ou decorrido o prazo supra, 

remeta-se conclusos.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 212124 Nr: 7583-72.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO ISIDÓRIO SOCORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente das petições de fls. 114/115 e 116/116-v.

2. Concedo ao autor o prazo de 5 dias para que pugne pelo que entender 

necessário para o prosseguimento do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 260923 Nr: 593-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do pedido de fls. 72, entretanto, consigno que trata-se de feito 

sentenciado, não cabendo a análise de tal pedido neste momento.

2. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 267443 Nr: 9005-77.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS GOMES CALIXTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que por duas vezes já fora indeferido o pedido de 

suspensão do feito, em razão da ausência das hipóteses autorizadoras, 

aliado ao fato de que não houve fatos novos e o autor insiste no pedido, 

intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento útil ao feito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, § 1º do CPC.

2. Escoado o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 268302 Nr: 11311-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADANESE NASCIMENTO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a conversão da ação de Busca 

e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial.

2. Em análise aos autos, percebo que o título apresentado pelo exequente 

possui a assinatura de apenas uma testemunha, o que retira a força de 

título executivo, mormente em se tratando de documento particular onde a 

lei exige a presença de duas testemunhas para o ato (CPC, art. 784, III).

3. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DOCUMENTO PARTICULAR 

SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS - INABILIDADE PARA APARELHAR 

AÇÃO EXECUTIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O contrato 

particular sem assinatura de duas testemunhas não tem força executiva, 

circunstância que não lhe retira a validade e eficácia, mas impede o 

manuseio da via executiva. (TJ-MS - APL: 08027450220138120018 MS 

0802745-02.2013.8.12.0018, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de 

Julgamento: 04/11/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2014).

4. Desta feita, oportuno à instituição financeira o prazo de 15 (quinze) dias 

para que sane a irregularidade apontada, sob pena de indeferimento do 

pedido de conversão da ação.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276688 Nr: 20173-76.2011.811.0002

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

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP, FERNANDO 

MAURO ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281246 Nr: 25188-26.2011.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente das petições de fls. 70 e 71.

2. Em que pese o pedido de suspensão do feito em razão de um suposto 

acordo realizado, verifico que descurou em trazer o referido termo aos 

autos.

3. Desta feita, concedo ao autor o prazo de 5 dias para que traga o termo 

de acordo celebrado ou pugne pelo que entender necessário, sob pena de 

extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282337 Nr: 1117-23.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA ROMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, hei por bem indeferir o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. 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.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297605 Nr: 18055-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J DE SOUZA E CRUZ LTDA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome do executado.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação do executado.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302528 Nr: 23376-12.2012.811.0002

 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: EDITORA GRAFICA RONQUIM LTDA, JOÃO RONQUIM, 

RONIVALDO LEONARDO RONQUIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos.

.

1. Sobre os contratos que aportaram aos autos às fls. 194/202, 

manifeste-se o autor no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304799 Nr: 416-28.2013.811.0002

 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: OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

instituto financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GOBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a baixa na restrição do veículo (RENAJUD) já fora 

realizada, dou por prejudicado o pedido de fls. 51.

2. Assim, certifique-se o transito em julgado da sentença e arquive-se o 

feito com as baixas de estilo.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316333 Nr: 12693-76.2013.811.0002

 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: WILSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GARCIA DA COSTA - 

OAB:13.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo R Goes Nicoladelli - 

OAB:8.927 OAB/SC, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 

9.708-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 Vistos.

.

1. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo requerido, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

2. No mais, considerando a inércia do patrono do autor, intimem-se 

pessoalmente o autor a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, § 1º).

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316555 Nr: 12930-13.2013.811.0002

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

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G D MACHADO REPRESENTAÇÕES ME, 

GENIVALDO DONIZETE MACHADO

 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. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome do executado.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação do executado.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317813 Nr: 14163-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANDAUTO COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS 

LTDA, SIMONE DE OLIVEIRA SANTANA, ADAILTON ANTONIO DA SILVA

 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. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome do executado.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação do executado.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319839 Nr: 16210-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME, CLEBER 

LOSCHI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CAMILA MOURA DA ROSA 

LYVIO - OAB:, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:OAB/MT 

20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome do executado.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação do executado.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332192 Nr: 928-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. J. INDUSTRIA E MECÃNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84206, 

THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Vistos.

1. Considerando a ausência de previsão legal para suspensão do feito de 

Reintegração de Posse por arrendamento mercantil, deixo de acolhê-lo e 

termino venha a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao 

processo.

2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 ..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339846 Nr: 7834-80.2014.811.0002

 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): ELISANGELA SOUSA TARAVES -EI, 

ELISANGELA SOUSA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10.028-O, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele dos Santos Cruz - 

OAB:13552, DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - OAB:13.552/MT

 Vistos..[..] .9. Desta feita, visando uma solução mais rápida para o feito, e, 

considerando a existência de expressiva quantia depositada nos autos, 

entendo como salutar oportunizar ao exequente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que manifeste interesse na realização de acordo, devendo, se 

for o caso, no mesmo prazo, as partes apresentarem a minuta de acordo 

para posterior homologação.10. Do contrário, determino o imediato 

desentranhamento da contestação encartada às fls. 53/60, posto que 

incompatível com o rito processual, devolvendo-a ao executado mediante 

recibo nos autos, devendo, neste caso, a executada, informar os dados 

bancários para restituição dos valores depositados nos autos. 11. 

Consigno que a executada na qualidade de pessoa física deu-se por 

citada da ação com a juntada de procuração às fls. 68 com poderes 

específicos para receber citação. Quanto a primeira executada, a citação 

ainda não se aperfeiçoou, devendo, em caso de não realização de 

acordo, o exequente promover os meios necessários para a realização do 

ato.12. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385195 Nr: 2155-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21354/O, LAURA FRANCO LIRA LIMA - OAB:19508/O, 

LUCIANA BORGES MOURA - OAB:6.755/MT

 Vistos.

1. Ciente das petições de fls. 41 e 48, entretanto, verifico que aportaram 

ao feito posteriormente à sentença, razão pela qual, neste momento não 

cabe a análise.

2. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e, em nada sendo pugnado, 

arquive-se o processo.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385528 Nr: 2345-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS, APARECIDA VIERA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome do executado.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação do executado.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 427757 Nr: 5778-69.2013.811.0015

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GRAFICA RONQUIM LTDA, 

RONIVALDO LEONARDO RONQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT-13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:15.366 - OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 Vistos.

.

1. Suspendo o andamento do feito até julgamento do feito revisional em 

apenso.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433388 Nr: 30468-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SHIGUEMI DOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - 
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OAB:OAB/MT 17.980 A, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:20.853 

A/MT, NELSON PASCOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.350

 Vistos.

1. 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.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433428 Nr: 3070-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY LUIS DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440732 Nr: 7161-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDIVIEZO BALDIVIEZO & SILVA LTDA ME, 

CARLOS ALBERTO BALDIVIEZO, MARCIA FLORIZIA DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO A. SANTOS - OAB: 

20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome do executado.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação do executado.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453382 Nr: 13383-03.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELL TONDIN EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/O

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

trazendo a minuta do acordo firmado entre as partes, objetivando viabilizar 

o pedido de suspensão.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 6729 Nr: 55-41.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPYM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

DANILO BERNDT, JOSÉ FERNANDO GERVÁSIO

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 8827 Nr: 475-12.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. MARTINS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

- FIRMA INDIVIDUAL, DORVALINO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:27323/RS, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - OAB:4624/MT

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 30557 Nr: 146-63.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COVAVE COMERCIAL VARZEAGRANDENSE 

DE VEÍCULOS LTDA, ALDIMIRO RODRIGUES BRAZ, IRENE BATISTA DOS 

SANTOS

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

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 92825 Nr: 2502-16.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKSUEL RIBEIRO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 94639 Nr: 4191-95.2006.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRADÃO FREIOS E MOLAS LTDA, NOELI 

IRACEMA GASPERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DA S S NETO - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3056

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

OAB:6486-A/MT

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 201324 Nr: 12034-77.2007.811.0002

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 204274 Nr: 341-62.2008.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANTIES MARQUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 205462 Nr: 1446-74.2008.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINACIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 222786 Nr: 3043-44.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACHECO E MENDONÇA PACHECO LTDA EPP, 

JOSÉ OSVALDO SERAFIM PACHECO, MARIA AUXILIADORA MENDONÇA 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 224841 Nr: 5018-04.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANETE E ARANTES CANETE LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618, TENILLE P. FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 235262 Nr: 15240-31.2009.811.0002

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO BRITO DEDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239402 Nr: 809-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

CONFIANÇA LTDA - ME, WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 242878 Nr: 4041-75.2010.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL CECON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS, ATUALMENTE HSBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8664 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos.

1. Ciente das petições de fls. 173 e 181.

2. Retornem-se os autos ao arquivo provisório.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 250043 Nr: 9410-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:OAB/MT15.714/0, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116/O

 Vistos..[...] .7. Feito isso, cite-se a parte devedora para pagar o débito em 

3 (três) dias (CPC, art. 829).8. Não efetuado o pagamento, deverá o 

Senhor Oficial de Justiça penhorar de imediato quantos bens bastem para 

o pagamento do principal atualizado, custas e honorários advocatícios 

(CPC, art. 831), procedendo a sua avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor, em seguida.9. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos bens quantos 

bastem para a garantia da execução (CPC, art. 830).10. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. 

(CPC, art. 827) e, para o caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°).11. Consigne-se, que o 

prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a partir da juntada nos autos no 

mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 

915).12. Consigne-se ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. (CPC, art. 916).13. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 264047 Nr: 3327-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCARMO COMERCIO V LTDA ME, GONÇALO 

AGUIAR DO CARMO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome do executado.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação do executado.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 264231 Nr: 3394-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK RAMOS NASCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266923 Nr: 8217-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REINALDO FERREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273429 Nr: 16087-62.2011.811.0002

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M P M COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA (ZIP 

ZAP GÁS), MARCOS ANTONIO PEREIRA, PAULA CHABAN PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274453 Nr: 17400-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome do executado.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação do executado.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274812 Nr: 17820-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MG65.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274957 Nr: 17988-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO - PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAGA & LIMA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIVA GLORIA SILVA 

MARTINS - OAB:, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280216 Nr: 24106-57.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA SERAVALLE, MARIA SONIA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente das petições do autor em fls. 97/97-v e 98.

2. Ao requerido citado por edital, nomeio curador especial o(a) Ilustre 

Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos 

do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.

3. Deem-se vistas.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 289562 Nr: 9116-27.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE VIEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289948 Nr: 9506-94.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431B

 Vistos.

.

1. Em consonância com o que dispõe o artigo 450 e seguintes da CNGC, 

DEFIRO o levantamento da importância depositada nos autos (fls. 44 e 46), 

em favor do autor, tal como requerido às fls. 296.

2. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme artigo 450, § 3º da CNGJ.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291942 Nr: 11689-38.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 

AMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILJO - OAB:OAB/MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298382 Nr: 18920-19.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA CANDIDA SAMPAIO SATIAGO DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO OLIVEIRA LOPES - 

OAB:13518-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 

84.314

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300282 Nr: 20921-74.2012.811.0002

 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: SILVANI RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que assiste razão a parte autora em seu 

petitório de fls. 113, vez que fora deferida a assistência judiciária gratuita 

em seu favor.

2. Deste modo, desnecessário o recolhimento das custas e despesas 

processuais.

3. Remetam-se os autos ao arquivo.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300958 Nr: 21656-10.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPHA COLLI ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456

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

OAB:3473-A/MT

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, hei por bem indeferir o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. 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.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301962 Nr: 22748-23.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.EDUARDO DA SILVA COMÉRCIO DE 

FORROS-ME, CARLOS EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DOS SANTOS - 

OAB:14.363 AOB-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando a extinção do feito pela desidia do autor e o trânsito em 

julgado da sentença, deixo de acolher o pedido de fls. 100/113 e determino 

a remessa dos autos ao arquivo com as baixas necessárias.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306521 Nr: 2316-46.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A NOVA 

DENOMINAÇÃO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRI DA SILVA GIANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

JOSE MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/MT

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315347 Nr: 11667-43.2013.811.0002

 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: LUCIANO DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

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

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, hei por bem indeferir o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. 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.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315433 Nr: 11756-66.2013.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B GOMA COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA -MT, 

ALEXANDRO GOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317951 Nr: 14316-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11508

 Vistos.

.

1. Intimem-se o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 

1º).

 2. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Certifique-se eventual transcurso de prazo para interposição de 

recurso da parte contrária.

4. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º 

do CPC.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319295 Nr: 15676-48.2013.811.0002

 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 CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:, RODRIGO FRASSETO GÓES - OAB:17981A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

2. No mais, intimem-se o cessionário a dar andamento ao feito, requerendo 

o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o cessionário, doravante 

autor, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, § 1º).

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319841 Nr: 16212-59.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DIAS ROSSETTO - 

OAB:12557, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14676

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323527 Nr: 19924-57.2013.811.0002

 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: CLEUBER BATEIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 
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INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jose edgard da cunha bueno 

filho - OAB:

 Vistos, em correição.

.

1. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

2. No mais, intimem-se o cessionário a dar andamento ao feito, requerendo 

o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o cessionário, doravante 

autor, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, § 1º).

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324411 Nr: 20804-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA 

B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904, LEANDRO CERQUEIRA DE MORAES - OAB:12549

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326388 Nr: 22744-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ROBERTO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330502 Nr: 26795-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA MARIA GONCALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Às fls. 57, o autor informa a impossibilidade de restituição do veículo, 

razão pela qual realizou o depósito no valor de R$ 31.892,00 (trinta e um 

mil oitocentos e noventa e dois reais).

2. Assim, determino a expedição de mandado de intimação ao 

representante do espólio do requerido a fim de que tome conhecimento de 

que ação de busca e apreensão foi extinta, sem resolução do mérito, 

concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para que compareça nos autos 

para exercer seu direito ao levantamento do valor depositado no feito, 

mediante requerimento a ser realizado por profissional habilitado ou 

através da Defensoria Pública, caso não tenha condições financeiras de 

contratar advogado.

3. Consigne-se do mandado que a diligência é “do juízo” devendo ser 

cumprido sem o recolhimento da diligência.

4. Em caso de intimação frustrada, expeça-se edital de intimação, com 

prazo de 20 (vinte) dias, a ser publicado pela secretaria, via DJE, a fim de 

que tome conhecimento do inteiro teor desta decisão.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 336263 Nr: 4711-74.2014.811.0002

 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 J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA ÂNGULO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 342202 Nr: 9678-65.2014.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBINSON EDUARDO FERREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cerantola - 

OAB:12738/MT

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 351505 Nr: 16952-80.2014.811.0002

 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): ELIEZER INOCENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353100 Nr: 18077-83.2014.811.0002

 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: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENVANIA DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:16015

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374909 Nr: 22961-58.2014.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 382653 Nr: 499-73.2015.811.0002

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI 

IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383997 Nr: 1415-10.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI 

IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384015 Nr: 1428-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E 

EDIFICAÇÕES LTDA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384727 Nr: 1872-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391522 Nr: 6255-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTANA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:OAB/ SP 248.505, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 394995 Nr: 8411-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSPORTES LTDA ME, JOSÉ 

ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 
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OAB:3520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11322/MT

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 396001 Nr: 9162-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBLER JEANN DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO 

- OAB:13.950

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407002 Nr: 15129-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARNEIRO CARVALHO CONSTRUTORA LTDA, 

JOSE ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NEVES BANDEIRA - 

OAB:182/RO

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411667 Nr: 17568-21.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo, em favor 

do autor, conforme requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

nos autos.

3. Após, sobre os demais documentos juntados pelo requerido, 

manifeste-se o autor no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Em caso de inercia, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 413960 Nr: 18896-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE PASSOS FONSECA, 

ADILSON TEIXEIRA DE BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418737 Nr: 21391-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIF MOREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Concedida a liminar de busca e apreensão, o bem fora apreendido, 

conforme consta da certidão de fls. 36.

2. Após, a autora requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão 

em Ação de Execução (fls. 52/53).

3. Ocorre, que uma vez apreendido o bem, não há que se falar em 

conversão da ação em execução, uma vez que o bem reflete considerável 

valor comercial e sua venda permitirá a obtenção de determinado valor.

4. Por esta razão, indefiro o pedido para conversão da ação.

5. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos 

autos, requerendo o que entender necessário para a citação do requerido.

6. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424555 Nr: 24376-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AUGUSTO NOGUEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 426198 Nr: 25253-79.2015.811.0002

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DERECK VIEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432012 Nr: 2151-91.2016.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDA MARTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço 

informado pelo autor em fls. 167.

2. Acerca do pedido de reforço policial, constato que não há nos autos 

qualquer fato que autorize o deferimento da medida, assim, por ora, 

indefiro o reforço policial.

3. Expeça-se o necessário.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436560 Nr: 4920-72.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER ROBERTO MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:108.911/SP, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 438211 Nr: 5834-39.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F MARQUES GALHARDI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT-13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 443341 Nr: 8512-27.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS FERREIRA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR RUSSO 

FERREIRA ROCHA - OAB:18219

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444204 Nr: 8962-67.2016.811.0002

 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: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DEODATO RIBEIRO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447270 Nr: 10568-33.2016.811.0002

 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): GENIVAN DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447899 Nr: 10861-03.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11750 Nr: 192-86.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, 

SILVIO ZULLI, IZIDORO ZULI, NICOLA CASSANI ZULLI, ENIO ZULLI, 

RUBENS ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO STIEVANO 

CARLOS - OAB:SP 257.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT

 Vistos.

1. Considerando a decretação da falência da empresa ora requerida, bem 

como a extensão aos demais executados, DEFIRO o pedido retro do 

exequente, determino a suspensão e arquivamento provisório do feito até 

posterior provocação.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 16424 Nr: 3325-34.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIVAG - FRIGORÍFICO VARZEAGRANDENSE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB-MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960

 Vistos.

1. Ciente das manifestações em fls. 334/334-v e 337.

2. Acerca da petição de fl. 337, determino para que a senhora Gestora 

proceda ao recadastramento da ex-patrona do autor Dra. Sisane Vanzella, 

OAB/MT 12.573.

3. Realizada a providência supra, a fim de dirimir quaisquer dúvidas 

intime-se o patrono Dr. Adriano Athala de Oliveira Shcaira, OAB/MT 

20.495-A, para que no prazo de 5 dias manifeste-se sobre o pedido da 

ex-patrona que aportou ao feito em fl. 337.

4. Após, conclusos.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 32668 Nr: 2119-14.2001.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, SILVIO ZULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO STIEVANO 

CARLOS - OAB:SP 257.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cumpra-se o item 3 da decisão de fl. 165, expeça-se o necessário.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 62349 Nr: 7785-25.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA PITON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WILLIAM DE 

ARRUDA - OAB:6369

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 201352 Nr: 12065-97.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARÁ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Caetano Simão - 

OAB:9027-B, ELZA MADALENA PALMA SIMÃO - OAB:8149, LAURA 

PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9.217

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 206501 Nr: 2398-53.2008.811.0002

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA B. 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a ausência das hipóteses autorizadoras para o 

arquivamento provisório, deixo de acolhê-lo e que determino venha a 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo.

2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 207118 Nr: 3131-19.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 Vistos.

.

1. Considerando que o E. Tribunal de Justiça, às fls. 119/123 já se 

pronunciou acerca da inexistência de prescrição nos autos, passo a 

análise do pedido de conversão do feito.

2. Pois bem. Considerando que a presente demanda é embasada em 

documento que representa título executivo à luz da legislação processual 

vigente, bem como, não foi a parte requerida citada, DEFIRO o pedido retro 

quanto à conversão em Execução de Título Extrajudicial.
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 3. Alterem-se os dados constantes na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

4. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 

829).

5. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de Justiça 

penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida.

6. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos 

bens quantos bastem para a garantia da execução (CPC, art. 830).

7. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°).

8. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915).

9. Consigne-se ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. (CPC, art. 916).

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 217926 Nr: 13348-24.2008.811.0002

 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: MARIA CECILIA KLEIN IBING MINUSCULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de dilação de prazo/sobrestamento/suspensão do 

feito.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 231477 Nr: 11580-29.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIL MOREIRA DE SOUZA, ELIZA BATISTA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, hei por bem indeferir o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. 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.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 253931 Nr: 12653-02.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 263446 Nr: 2743-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDENIR PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

- OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da manifestação do autor em fl. 84.

2. Pois bem, considerando o informado na petição supra, entendo por bem 

manter o feito suspenso até o mês de Junho do ano corrente.

3. Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que no prazo de 5 dias 

informe se o executado efetuou o cumprimento integral do acordo.

4. Após, conclusos.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 268257 Nr: 6849-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DONATO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo em favor do 

patrono do autor, tal como requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

nos autos.

3. No mais, considerando o pedido de intimação da instituição financeira 

para o cumprimento da obrigação no tocante ao saldo que ainda 

remanesce a título de honorários advocatícios, determino:

a) Intime-se a devedora (instituição financeira), através de seu patrono 

(CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio 

devedor, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze 

dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no 

art. 523 do CPC.

4. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 5. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271661 Nr: 12726-37.2011.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRA & SILVA LTDA EPP, KLEYWERSSON 

ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274813 Nr: 17821-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIRIO GARCIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276165 Nr: 19581-32.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE FRIOS SANTA ANA LTDA 

ME, ELIZABETE C. SILVA SHINTEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA 

- OAB:18087/0

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281265 Nr: 25203-92.2011.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA LEMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a ausência das hipóteses autorizadoras para o 

arquivamento provisório, deixo de acolhê-lo e que determino venha a 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo.

2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286327 Nr: 5542-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286837 Nr: 6102-35.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PINTO DO MONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AFFONSO DEL 

NERY - OAB:OAB/MT 6945

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287847 Nr: 7232-60.2012.811.0002

 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): CICERO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 288227 Nr: 7660-42.2012.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. FERNANDES ME, APARECIDA SANTOS 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289439 Nr: 8968-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, promovida pelo 

credor em desfavor do executado, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial.

2. Contudo, da análise dos documentos que acompanham a inicial, 

percebo que o título não possui a assinatura das testemunhas, o que, a 

meu ver, retira-lhe a força de título executivo, mormente em se tratando de 

documento particular onde a lei exige a presença de duas testemunhas 

para o ato.

3. Nesse sentido:

E M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DOCUMENTO 

PARTICULAR SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS - INABILIDADE PARA 

APARELHAR AÇÃO EXECUTIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O 

contrato particular sem assinatura de duas testemunhas não tem força 

executiva, circunstância que não lhe retira a validade e eficácia, mas 

impede o manuseio da via executiva. (TJ-MS - APL: 

08027450220138120018 MS 0802745-02.2013.8.12.0018, Relator: Des. 

Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 04/11/2014, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 07/11/2014)

4. Desta feita, oportuno à instituição financeira o prazo de 15 (quinze) dias 

para que apresente o contrato com as assinaturas das respectivas 

testemunhas, sob pena de indeferimento da inicial, conforme Art. 321, 

parágrafo único, CPC.

5. Intime-se.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289601 Nr: 9167-38.2012.811.0002

 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): JOSE GARCIA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289627 Nr: 9193-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA & DA SILVA LTDA -ME, CLEITON 

RIBEIRO VITORIA, ANDRÉIA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289636 Nr: 9202-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIACOBBO & PEREIRA LTDA ME, ELIANE 

PEREIRA, ADRIANO GIACOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290283 Nr: 9889-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE STORKI DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297781 Nr: 18245-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA ME, 

DENISE BOEIRA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298456 Nr: 18990-36.2012.811.0002

 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): ELISON FARIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a ausência de previsão legal para suspensão do feito de 

Busca e Apreensão, deixo de acolhê-lo e termino venha a autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo.

2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300642 Nr: 21318-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORECAR MECANICA DE AUTOMOVIES - ME, 

EVYLA TATIANE NAZARE MONTEIRO, CLAUDIO ALESSANDRO 

BOREGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300680 Nr: 21354-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPERAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS E RAÇÕES LTDA-EPP, ROSENIL RODRIGUES DA ROCHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301971 Nr: 22757-82.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA DE SOUZA SILVA & CIA LTDA ME, 

JESSICA SOUZA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302899 Nr: 23797-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI ROBERTO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303423 Nr: 25439-10.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. APARECIDO MENDES E CIA LTDA - ME, 

VANDERSON APARECIDO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303927 Nr: 24883-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIACOBBO & PEREIRA LTDA ME, ELIANE 

PEREIRA, ADRIANO GIACOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304036 Nr: 24986-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CARNES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304331 Nr: 25321-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS BATISTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307472 Nr: 3374-84.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308248 Nr: 4207-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERLEY JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO GOMES AMADO - 

OAB:11816

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão em fase de cumprimento de 

sentença onde o autor ora executado realizou o pagamento integral do 

débito conforme se verifica em fls. 206/207.

2. O requerido ora exequente concorda com os valores depositados e 

pugna pela expedição de alvará, conforme ressai de petição de fls. 208.

3. Pois bem, uma vez satisfeita integralmente à dívida, à extinção do feito é 

medida que se impõe.

 4. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

5. Expeça-se o alvará dos valores depositados nos autos na conta 

informada em fl. 208. Comunique-se a parte pessoalmente acerca da 

transferência realizada na conta do seu patrono.

6. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308803 Nr: 4789-05.2013.811.0002

 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: BRADESCO LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414-OAB-SP, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313213 Nr: 9355-94.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIACOBBO & PEREIRA LTDA ME, ADRIANO 

GIACOBBO, ELIANE PEREIRA

 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 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020322/2/2018 Página 334 de 340



OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316551 Nr: 12926-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL ELLEN GOMES SANTANA & CIA 

LTDA - ME, MAXWELL ELLEN GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317299 Nr: 13662-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA BEBIDA DISTRIBUIDORA LTDA -ME, 

FABIO CESAR DE ABREU

 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:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318513 Nr: 14900-48.2013.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321526 Nr: 17933-46.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MINERVINO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325298 Nr: 21699-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTECH COM E SEV DE INFORMÁTICA LTDA 

ME, GERFESON RODRIGO DE MATOS CANDIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325301 Nr: 21702-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES SOUZA E CIA LTDA ME, 

JOSÉ RODRIGUES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327935 Nr: 24258-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES SOUZA E CIA LTDA ME, 

JOSÉ RODRIGUES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332538 Nr: 1252-64.2014.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON JUNIOR FERRAZ LOURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334569 Nr: 3107-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR NUNES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337087 Nr: 5449-62.2014.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RENATO GONÇALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8.794 A, 

MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA 

B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338126 Nr: 6390-12.2014.811.0002

 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: OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

instituto financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344383 Nr: 11396-97.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELAINE CLEMILDA CARDENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 346608 Nr: 13109-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDES ANA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSE MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 346628 Nr: 13126-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE CLAUDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18087/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:

 Vistois.
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.

1. Indefiro o pedido de fls. 156.

 2. Cumpra-se a decisão de fls. 158.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 351508 Nr: 16955-35.2014.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERIGLES LEANDRO SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:13993-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que a presente demanda é embasada em documento que 

representa título executivo à luz da legislação processual vigente, bem 

como, não foi a parte requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à 

conversão em Execução de Título Extrajudicial.

 2. Alterem-se os dados constantes na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

3. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 

829).

4. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de Justiça 

penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida.

5. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos 

bens quantos bastem para a garantia da execução (CPC, art. 830).

6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°).

7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915).

8. Consigne-se ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. (CPC, art. 916).

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370932 Nr: 20116-53.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APIDIÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

EDEMIR PASSOS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 375149 Nr: 23145-14.2014.811.0002

 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: FINANCEIRA ALFA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MENDANHA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUÉIS - OAB:14.738-A MT

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387501 Nr: 3673-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA DE FREITAS PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 396917 Nr: 9729-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANDRADE DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 403019 Nr: 12935-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880, Jayme Ferreira 

da Fonseca Neto - OAB:270628, Paulo Eduardo Melillo - OAB:sp 

76.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712

 Vistos.

1. Considerando a constituição de novo patrono pelo autor, determino para 
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que a senhora Gestora proceda à inclusão do mesmo no sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos.

2. Após, intime-se o autor para que no prazo de 5 dias cumpra o 

determinado em decisão de fl. 88.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 405199 Nr: 14038-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS 

S/A- MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLI CRISTNA PEDROSA DA SILVA - EI, 

KELLI CRISTINA PEDROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS 

- OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de fl. 66 , concedo o autor o prazo de 5 dias para que 

dê o regular prosseguimento ao feito.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 406886 Nr: 15060-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411687 Nr: 17580-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO SANTANA DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420684 Nr: 22369-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERNIVALDO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12554

 Vistos.

.

1. Sobre o pedido apresentado pelo requerido às fls. 55/59, manifeste-se 

o autor no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 422969 Nr: 23538-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA CARMEN DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424554 Nr: 24375-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIS RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 428842 Nr: 47-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SW METAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

METALÚRGICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429928 Nr: 758-34.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA PEREIRA DALLE LASTE , ROSE 

LÚCIA RODRIGUES, ALBERTO EJAIR DALLE LASTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 
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SILVEIRA - OAB:160487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da petição da exequente em fl. 59.

2. Pois bem, considerando a conveniência descrita pela exequente, nos 

termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, suspendo a execução 

até ulterior manifestação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 434929 Nr: 3976-70.2016.811.0002

 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: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436666 Nr: 4981-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGSON JARDEL SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA T.P DE O. MATOS - OAB:16.864A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437759 Nr: 5541-69.2016.811.0002

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a ausência de previsão legal para suspensão do feito de 

Busca e Apreensão, deixo de acolhê-lo e termino venha a autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo.

2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446621 Nr: 10235-81.2016.811.0002

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO OLIVEIRA JARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arquivamento provisório/sobrestamento/suspensão 

do feito por ausência de previsão legal na legislação especifica.

2. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

3. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 

 
PORTARIA Nº. 94/2018-GRHFC 
 

  
A Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais, 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na 
Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o expediente no mês de MARÇO/2018, na 
forma abaixo discriminada. 

 

01/mar 

Ademilton Batista Gomes  

02/mar 

David Ruelis 
Geraldo Aparecido Nepomuceno  Ernesto Yoiti Sakamoto 
Gilson Ernesto Carvalho Gomes  João de Deus Nunes 
José Wilson Gonçalves Tavares  Maurício Silva Santos 
Julio Oriovaldo Ferreira Lopes  Nivaldo Franchini 
Thais Soares Coelho Lourenço  Otávio Gonçalves de Souza 

     

05/mar 

Alexandre Girard Ribeiro da Silva   

06/mar 

Altair Rodrigues de Souza 
Eliane Pereira Pires  Fabiano Ferreira da Silva 
Eliete Gomes Rondon Faria  Francisco Rodrigues da Silva 
Paulo Rodrigues Ferreira Filho  Isabela Brito Lisboa 
Rita Cássia Soares Pinto  Leodemar Nunes da Cunha 
Wendel Lacerda de Oliveira  Regis Lisboa Rodrigues 

     

07/mar 

Cleomar Cristina Dalexandre  

08/mar 

Campoamor Velasques 
Douglas Cardoso de Oilveira  Eliel Cecílio da Silva 
Jamil Aloide de Souza  Juarez Campos Silva 
Marcelo da Costa Marques Freire  Lucy Jesus dos Santos 
Orivaldo Carvalhães de Oliveira  Silvana Pavarine de Sá Velasques 
Ronaldo Alves Correa  Vanda Gomes Ferreira 

 

09/mar 

Eder Gomes de Moura  

12/mar 

Amilson Miguel da Silva 
Gézica Pereira Ramos de Oliveira  João Carlos Abib Moreira 
Katia Cilene Silva Santos  Joel Evangelista Nunes Ribeiro 
Maria Dolores Aragão Primcka  Maisa Ribeiro de Assis 
Maurício Dellafina  Sônia Cristina de Souza Almeida 
Miguel Carlos Tadeu Atala  Wilson Wagner Pereira Cardoso de Souza 
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13/mar 

Adilson Cézar da Silva   

14/mar 

Adelmício Benedito dos Santos 
Benedito José de Magalhães  Antônio Jarbas Gomes Carvalho 
Cleide Vargas de Castilho  Jeie Darque Braz de Moraes 
Dejanira Ovídia da Silva  João Costa de Souza 
Jorge Eduardo Leiria  Leôncio Francisco Miranda da Silva 
Odenir Cintra Filho  Roney Cezar Miranda de Carvalho 

     

15/mar 

Andrea Cristina Carvalho dos Santos  

16/mar 

Anselmo Noronha de Oliveira 
Herdelice Cruz do Nascimento  Dinah Ribeiro Rodrigues 
Manoela Vital Rodrigues  Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos 
Olga de Oliveira  Naldo Luiz da Silva 
Orlando Noronha da Luz  Ricardo Borges da Silva Campos 
Selma Teixeira Matos de Souza  Sirley Pereira Gonçalves Montanha 

     

19/mar 

Erinaldo de Souza Miranda  

20/mar 

Ana Paula de França Silva 
Guilherme Garcia Neto  Fabíola de Cassia Siquinelli 
Luziete Alves da Cunha Moraes  Fátimo Nunes Siqueira 
Martha Ribeiro Ens Fernandes  Liciana Aparecida Tadaieski Rodrigues 
Paulo César Teixeira  Lourenço Nunes de Siqueira 
Selma Dias Martins  Saturnino Armando Ojeda 

     

21/mar 

Alexandre Girard Ribeiro da Silva   

22/mar 

Fabiano Ferreira da Silva 
Amauri José Elias  Francisco Rodrigues da Silva 
David Ruelis  Isabela Brito Lisboa 
Eliane Pereira Pires  Leodemar Nunes da Cunha 
João de Deus Nunes  Paulo Rodrigues Ferreira Filho 
Otávio Gonçalves de Souza  Rita Cássia Soares Pinto 

 

23/mar 

Ademilton Batista Gomes  

26/mar 

Antônio Marcelino de Almeida 
Altair Rodrigues de Souza  Carlos Renato Leite Salema 
Cleomar Cristina Dalexandre  Celson Célio de Amorim 
Douglas Cardoso de Oilveira  Julio Oriovaldo Ferreira Lopes 
Orivaldo Carvalhães de Oliveira  Simone Vieira Ormonde 
Thais Soares Coelho Lourenço  Vânia Brito Guimarães de Almeida 

 

27/mar 

Eliete Gomes Rondon Faria 
Ernesto Yoiti Sakamoto 
Geraldo Aparecido Nepomuceno 
Maurício Silva Santos 
Nivaldo Franchini 
Wendel Lacerda de Oliveira 
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Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão permanecer na Central de 
Mandados, durante o expediente normal do Foro. 
Art. 3º - A escala diária de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central de 
Mandados, caso haja necessidade, desde que devidamente justificada.  
 
Art. 4º - Nos casos de ausência justificada ou injustificada do Oficial de Justiça para 
cumprimento do plantão diário, não havendo troca ou substituição entre eles, fica 
imediatamente escalado o Oficial do dia subsequente, na ordem da escala de plantão. 

 
Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. 
 

 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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